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OF DEN OLMENHOF.
Doon
J. PABST.

,,Het kan pier op den Olmenhof zeker wel melankoliek
zijn, nietwaar H u d o f?"
,,Jj .. aa! Ach.. Jawel, ZOO in November en December.
Maar nu er met jou zoo'n zonnetje in huis is gekomei,
kan het buiten doers wat het wil... 't zal mij niet hinderen.'
,,Nu die zon gaat ook wel eens schuil achter wolken!
Pas op, meneer de burg ermeester, u hebt to veel verwaeh
Ling van uw echtgenoote." Ze lachte.
,,Nooit genoeg. Maar kom, In a, we hebben nn het
huis bekeken, laat ik je nu eens rondleiden op mijn landgoed."
„Nu ? ik wilde er eigenlijk graag bij zijn als Br i g i t t e
mijn troffers uitpakt; die menschen kunnen sours zoo raar
met den boel omspringen."
,,Neen, neen. Je ga't eerst mee."
,,Kunnen we het ,,landgoed" in den dag afzien ?"
,,Ja, spot maar."
Op zijne stijve, wat ouderwetsch-hoflijke manier hood
hij Naar den arm; luchtig nam ze dien aan en ze wandelden samen den twin in; hij wel een hoofd grooter dan zij.
,,Kijk. Pit moet j eerst zien. Daar is de eerste Steen
gelegd. ,,In den jare 1683 is deze steer gelegd door
,,Adrianns Everhardus van Trecht, oud vier jaar."

O.E.II1
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- 2 -A.ardig heir ? 't is 'n heel eigenaardig soort Steen, die
vroeger altijd voor steenleggingen gebruikt werd. $ijk,
hier in 't hoekj a is 't familiewapen ingebeiteld, 't is wat
verweerd en uitgewischt. We voeren een schild met drie
leeuwekoppen, rood in goud en als helmteeken een leeuwekop in gouden vlucht ... of in zwart ... ? dat weet ik nu
waarlij k niet! hoe is 't mogelij k. Ja, zwart is 't. Neen, neen
Loch niet. Ik zal 't straks dadelijk nazien."
Ze had zijn arm losgelaten en stond to kijken hoe een
groote kraai zijn snavel in het gras boorde en er met nijdige,
korte rukj es bosj es uittrok. Ze klapte in de handen.
„Kraa krrraa jou ongeluksvogel !" Krassend vloog
het dier op en streek langzaam neer op. 't dak. V a n
T r e c h t keek om. „Ja, kraaien zijn er genoeg. Kraaienhof
zou geen onjuiste naam zijn! Hier is de groep olmen,
waaraan het huis zijn naam to danken heeft. Verleden jaar
is er door den storm een gevallen. En deze heb ik flunk
laten stutten. Is 't geen pracht ? Wat 'n scam! wat 'n
boom! de oudste uit ons land." Ze lachte. ,,Hoe weet je
dat nu in hemelsnaam ?"
„O, alles is na to gaan. Er is op den heelen Olmenhof
geen stuk of ik weet er do geschiedenis van, de of komst,
den ouderdom." Hij leunde tegen den stain aan en sloeg
de armen over elkander.
„Beste man, laten we her non geen boom op gaan
zetten. Vertel me dat maar eens vanmiddag aan tafel.
Ads we zoo doorgaan, komen we heusch niet klaar vandaag."
„coed, maar help 't me dan vooral onthouden, niet
waar ? en ook van 't wapen, hoewel ik weet nu Loch zeker,
dat de vlucht goud is. . . . Daar ligt de vijver."
„Vijver ? waar zie je nou weer 'n vijver ? ik geloof, dat
de Olmenhof erg op de verbeeldingskracht werkt !"
B ij werd wat boos, even maar. „Je ziet toch wel, dat
daar een vijver is en een brug ! een vijvert j e dan."
nu we vlak bij zijn, zie ik het, maar je moet
denken, jij bent pier bekend en ik niet en ik had me voorgesteld van veraf een glimmende, beweeglijke waterspiegel
to zien . .. . maar . . . , ah ! wordt deze iedere week
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gevuld, door B e r t u s ?" ze trok hem plagend aan de moues
van zijn jas. Hij, een beetj e beleedig d, antwoordde niet.
„gom, R u do 1 f. . . je weet wel . . . ik houd van
plagen en, was sick neckt. . . ."
„Das liebt sick !" vulde hij met warmte aan en vatte
hare hand. „I n a...."
Gearmd wandelden ze voort, zwijgend ; in eens bleef
hij staan en zag Naar aan.
„Ik kan 't sours nog niet gelooven, dat ik zoo'n lief,
jong vrouwtj e heb." Ze klopte hem goedig op den schouder.
„Dat je mij ontmoet hebt is toeval, en weet je wat er
't g evoig van zal zijn ? dat ik je van je ziekelij ke liefde
voor den Olmenhof zal genezen. Nun weiter." Ze maakte
zich schertsend uit zijne omhelzing los en plukte neuriend
een paar madelieven uit 't gras. „Ol menhof I n a, Olmenhof In a," zei ze telkens bij het uittrekken van 'n
bloemblaadje. „Foei, wat ben ik kinderachtig. Ah,'n duiventil.
Wat 'n wijdsche duiventil ! uit welke eeuw, R u d o 1 f? Weer
'n onderwerp om uit to werken ! op 't dessert vanmiddag.
Aardige dieren ! Ik houd meer van dieren dan van boomen
.
ze bewegen tenminste. Hier is 'n Witte
of huizen
Rutsch, vlieg en ze all emaal weg !
„Ja, ze zijn altijd bang voor mij, zeker voor mijn zwart
pak. Help me onthouden, dat ik je jets van het duivenhok vertel van dien steenen paal, die is oud. En her
zijn we aan den moestuin." Hij opende een deurtje in de
zwarte schutting, die den voortuin van den moestuin scheidde.
Het deurtje was laag en hij waarschuwde Ina, dat ze
moest bukken ; ze deed dit echter niet voldoende en stootte
zich het voorhoofd. Haastig trok ze zich terug, en klapte
ong eduldig met de tong.
Vol bezorgdheid Wilde hij hare hand vatten.
„Ach nee. Wat behoeven we ook overal in to kruipen !"
Een mooi begin! „Heb je de burgermeestersvrouw al
„gezien ? ze heeft 'n buil op 't voorhoofd. " En mijn voorhoofd is warempel m'n grootste schoonheid."
Hij Wilde tegenspreken, maar ze slipte weg door het
deurtje, zich ditmaal overdreven-diep bukkend.
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„O, dat vind ik aardig ! ik ben nog nooit in 'n moestuin geweest. Wat 'n bijzonder luchtje is hier !"
De tuinman, bezig wortelen nit den grond to trekkers
en tot bosj es to binden, zag op; hij kwam overeind, veegde
zich de zwarte werkhanden aan zijn broek of en kwam op
Van Trecht toe.
„Mag ik uwe van harte gelukwenschen", zei hij hartelijk. Zijn ineester stak hem de hand toe. „En uwe ook,
mevrouw, dat uwe op den Olmenhof gelukkig mag zijn."
„Donne-lui la main", mompelde V a n T r e c h t, maar
I n a deed alsof ze de schuchter naar voren gebrachte hand
niet zag, draaide zich om en keek met geveinsde belangstelling naar eon leiboompj a aan den muur.
„Dat is nu allemaal nieuw voor mevrouw," zei V a n
T r e c h t, „mevrouw heeft altijd in 'n stad gewoond, in 'n
groote stad."
„Ik ben nooit in 'n echte stad geweest maar
is dat niet waar de huizen allegaar zoo dicht bij elkaar
staan ? M'n schoonzuster vertelt or wel van en dan zeit
ze: Jo r is, as je to oud bent om to blijven tuinieren, dan
kommie maar bij ons. Nou, 't beseft heel wat voor zoo'n
man as ik, die zijn halve levenslang onder den blooten,
blauwen hemel heeft doorgebracht... " Joris viol zichzelf
in de rede om meneer nog eens to spreken over de
aspergebedden, die nu eindelijk eens vernieuwd moesten
worden. Ze praatten er lang en breed over; Ina ondertusschen
verkende het terrein. Daar in de achterste schutting was
een deurtje, waar zou dat heengaan ? ze deed het open;
het kwam uit op een weiland. Nieuwsgierig keek ze om
den hoek ; langs de schutting aan den buitenkant was een
weggetj e ; ze trad naar buiten, volgde het en kwam op
een straatweg. Een oogenblik bleef ze voor zich staan
uitturen naar de eindelooze weilanden voor Naar: een stijve
molen, eenige gespleten knotwilgen, verder alles vlak.
Dikke, bolle, Witte wolken hingen vlak boven den horizont.
Hotsend geratel van wielen over den slecht bestraten
weg en het kletsend geluid van paardenhoeven op steenen,
trokken hare aandacht. 't Kwam nader en nader. Ze keek
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om, de hand boven de oogen : voor een dogkar liep met
kleine, bedrij vige pasj es, en met plotseling op en veer halen
van den kop, een klein dik paardje. I n a kreeg even een
indruk van een wit petj e, een zweep en gele handschoeneu . .
Coen schoot het paardje in eens op zij nit, verschrikt door
Naar lichten japon. Het beet zenuwachtig op den mondstang, blies zijne neusgaten op, en steigerde. Een paar
flinke rukken aan de leidsels, eenige bedarende woorden
van zijn bestuurder en het stond stil, snuivend nog en met
onrustige blikken op I n a. Maar ze lette niet meer op het
dier; nog steeds met de hand hare oogen tegen het scherpe
licht besehuttende, deed ze 'n paar passen naar het voertuigj e.
„Jij, Jasper?"
De ander zag op. De rechterhand opgeheven om zich
het voorhoofd of to wisschen, bleef even in de lucht ; over
zijn verbaasd g ezi.cht kwam een blijde latch van verrassing.
„Jij, In a? Hoe kom jij pier? Pas op! blijf daar staan,
hij is zoo schrikachtig." Hij sprong van het wag entj e af,
dat door den schok even opbonste. Gul-lachend stak hij
Naar de hand toe.
„Je moet weten, dat ik zooeven toes ik iemand in
de verte zag staan, een ondenkbaar klein oogenblik aan
jou gedacht heb en met grond dus. Maar Coen Molly zoo
raar begon to doen, had ik al mijn aaudacht voor hem noodig.
Je bent het dus effektief ? Hoe? waarom ? van waar ?"
„Gisteravond met den trein uit Parijs aangekomen !
dus... wacht ik heb 'n nieuwtj e voor je. . ." en met eene
buiging : „Hier zie je nou de nieuwe burgermeestersvrouw !"
„De nieuwe ? ben jij? je meent 't Loch niet! ben jij
mevrouw V a n T r e c h t geworden ?"
„Om u to dienen, meneer J a s p e r H a r m e n."
„Ik kan het niet gelooven, v66r meneer V a n T r e c h t
je als zijne vrouw heeft voorgesteld ! V a n T r e c h t!?
'n Goeie vent, de beste vent van de wereld ! hoe is 't
mogelijk !"
„Die uitroep is twijfelachtig ! Weet dan, dat we elkancler
vier maanden geleden voor 't eerst in den Bosch ontmoet
hebben, en nu veertien dagen geleden ben ik in Luik van

6nit het huffs van meneer G red in e getrouwd. En als je
wegen niet zoo onnaspeurlijk waren en je niet telkens met
de Noorderzon vertrok, dan had ik je behoorlijk van mijn
doen en laten op de hoogte kunnen houden. Ik heb nog
'm annonce thuis liggen, die stuur ik je vanavond : De
Heer van Trecht en Mejonkvrouwe I. van Ysterdaele
hebben de eer .. . . Maar nu is het m ij n beurt jou to
vragen wat je pier doet."
„Heel eenvoudig. Je weet Loch, dat ik voor 'n paar
jaren geerfd heb . . ."
„Ja daar weet ik alles van . . ."
„En met de bepaling tantes buitentj e to zullen onderhouden en bewonen. Wat het laatste betreft, dat doe ik
met tusschenpoozen en ga dan eons pier, dan Bens daar
uitblazen. Dezen zomer was ik drie maanden in Tyrol,
op 'n Sommerfrische, weet je; van den winter denk ik naar
de Corniche to gaan.... En hoe vindt je wel den Olmenhof ?"
„Heel aardig ! Er moet 'n boel aan veranderd en
vernieuwd worden, van binnen ; v a n T r e c h t vindt het
nu ook, je went zoo aan de dingen, die je altij d om je peen
gehad hebt, je ziet ze haast niet weer. Het was ons plan
in onzen engagementstijd eon dag naar Maesterdam over
to komen, maar door ongesteldheid van L u c i e G r e d i n e
en door allerlei andere dingen is er nets van g ekomen,
zoodat ik het huis nog niet kende . . . Me dunkt, dat het
her in Maesterdam wel erg stil moot zijn."
Hij trok de mondhoeken naar beneden.
„Ik kan het nog niet goed beseffeu. Ina van Y s t e r d a e 1 e
in Maesterdam, kompleet 'n kwikstaart in 'n aquarium.
,,Oh! zijn pier — is hier nogal 'n aardige konversatie ?"
„Ik doe daar niet aan. Het is pier natuurlijk 'n echte
negerij, mask je maar geen illusies wie er nets noodig
heeft, woont er niet. Jo hebt er de notaris, de ontvanger,
de dokter, de dominee, vaste producten. Eenige rijke particulieren ik ken ze niet en je man ziet alleen genoemde
grootheden, omdat hij dat niet laten kan. Ik verkeer
pier eigenlijk met niemand dan met je man, voor wien
ik altijd veel sympathie had. We zagen elkander veel --

7Coen heb ik georven en gezworven en hebben we de twee
laatste jaren bijna nets van elkaar gehoord..."'
„Ja, als iemand taal noch teeken van zich last hooren !"
„Je weet niet hoe heerlijk het is zoo vrij to zijn!
's avonds krijg je toevallig lust den volgenden dag, bijvoorbeeld naar IJsland to gaan, je gaat eenvoudig en je behoeft
dan aan je huis't niemand to vragen of to zeggen
houdster."
Ze haalde een klein, met juweelen bezet uurwerkje voor
den dag. „Wat P al elf uur ! ik moet noodzakelijk naar
huis en heb nog van alles to doen. Allons..."
Hij leidde het paardj e voort aan den teugel en ze
liepen langzaam op.
,,Je zei altij d, dat je nergens zoo'n hekel aan hadt als
zoo zie je! en nu..."
aan huishouding
„O nee! Ik heb Brig i t t e meegenomeu. Die mag
alles klaarspelen."
„Kijk daar komt een van je goede burgers aan. U,
nu weet vanmiddag heel Maesterdam, dat de burgermeestersvrouw zoo maar zonder hoed of handschoenen op den
grooten weg loopt !"
„Nu maar... buiten kan je immers alles doen vat
je wilt."
„Dat denk je maar. 'n Echte reve de citadin, poor.
Ze zijn pier hyper-stijf ! En jij, zoo in gezelschap van J a s p e r
Harm en die staat toch niet in een al to best blaadj e ;
dat begrij p je, dat rij dt en reist en rost maar altij d, doet
nets zelfs niet „konverseeren". Kij k, de burger ziet
nog eens om. Vandaag op de soos wordt je behandeld.
Hier zijn we er. Ha! het hek is nieuw opgeverfd, de
letters verguld... meer bloemen in den tuin 't kan goed
worden. Je hadt geen typischer-Hollandsche uitzichten
kunnen treffen dan je her hebt : Weiland, vaart, Weiland,
plassen. Nu, adieu. Wanneer kan je me afwachten P
Krijg ik kaartjes als je op orde bent ? ik zal V an T r e c h t
nñ maar niet komen overvallen, maar ik moet hem eens
gauw zien."
„Kom vanavond theedrinken. Hij zal 't heel aardig
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vinden. Adieu. Ik had niet durven hopen zoo'n vroolijke
vogel als J a s p e r H a r m e n in het aquarium to vinden.. .
Zal ik 'em even vasthouden ? wat 'n grappige, dikke hit !"
„Nee. . . laat maar. Hij is doodsbang voor dames,
daar is hij niet aan gewend. Ms je het hek in bent en
hij is rustig, dan wip ik gauw op den bok."
Ze duwde het zware hek, de trots van V a n T r e c h t
met moeite open, wuifde J as p e r toe en ging den tuin in.
Ze hoorde J a s p e r s paardj e nog wat stampen en steigeren; Coen zette het zich in gang, het geluid van zijn
korte pasj es werd zwakker en zwakker en Coen werd het
doodstil. Ze bleef een pons voor het huffs staan kijken,
een gemoedelijk, rood steenen huis dicht met klimop en
moerbei begroeid ; de ramen waren laag bij den grond ; dat
gaf den indruk alsof het gebouw een eind in den grond
was gezakt. Het geheele terrein van den Olmenhof lag
zeer laag, en dat leek to weer zoo doordat de weg was
opgehoogd. Voor het huffs was een groot vierkant grasveld, met een groep olmenboomen in het midden, en met
bloemranden omzoomd. Er was iets droefs, iets vergetens
in dien tuin met zijne donker geboomte van roode beuken
aan den eenen en van dennenboomen aan den anderen leant,
her en daar een oude tulpenboom, de hooge scam geheel
omrankt met klimop.
I n a trad het ruime voorhuis binnen ; een antieke
eikenhouten bank met R u do ifs familiewapen in de leuning
gesneden, een groote Friesche klok en een gekleurde plaat
voorstellende den Olmenhof, in den jare 1687. Verscheidene
booggewelfde gangetj es kwamen in het voorhuis uit. Die
deur daar rechts daar was ze vanmorgen met R u d o 1 f
niet geweest ; de dear was gesloten. Het leek wel de verboden kamer in het huis van B 1 a u w b a a r d! Lachend
draaide ze den sleutel om en opende de deur. Een sterk
muffe lucht van vergane stollen sloeg Naar tegen. De
blinden waren dicht, maar door de hartvormige openingen in
't midden aangebracht, viel een schemerig licht naar binnen.
In stijve rijen, vlak tegen den muur stonden hooge, omhoesde stoelen, zwijgende Witte schimmen, in den beslagen
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spiegel flauw weerkaatst. In den hoek bewoog iets. In het
licht van de openstaande deur ontdekte ze een glazen kastje ;
het hoofd van eene Chineesehe pop was door het dreunen
van hare voetstappen over de vloer, in beweging geraakt ;
regelmatig knikte het domme, grinnekende gezicht peen en
weer. I n a vond er iets griezeligs in, then spotte ze met
zichzelve, liep naar de ramen, ontsloot de blinden en Wilde
ook de ramen openen. Het was Naar niet mog elijk. Ze
belde Bertus om haar to helpers. Vlug haalde ze van de
meubels de hoezen of en gooide ze op een hoop op den
grond. Voetstappen naderden in de gang. Het was Bertus.
Onbeweeglijk stond de oude man voor de open kamerdeur
naar zijne nieuwe meesteres to kijken. Ontzetting, bijna
verwijt op ziju tragiseh gezieht, volgde hij al hare bewegingen.
„B e r t u s, wil jij die ramen es openschuiven."
„'t Zal niet makkelijk g aan, mevrouw," zei hij o willig.
„Dan moet Br i g j e je komen helpen. Ze is nog al sterk
in de handers. Zijn ze in lang niet open geweest ?"
„Tweemaal in 't j aar wordt de kamer g elucht."
„Gebruikte meneer ze dan nooit ?"
Hij antwoordde niet dadelijk. „Het is de sterf kamer
van onze mevrouw."
! Gaat 't? Roep Br i g j e nou maar even of
„O
ha, daar is 't. Twee ramen is voldoende. Laat
Jans
de deur ook open. Het is pier 'n ondraaglijke lucht."
„'t Is de sterf kamer van mevrouw ...," herhaalde Bertus.
„'t Is goed, B e r t u s. Ik heb je niet weer noodig."
Ze voelde zich verlucht toes hij weg was, die man
met zijne grafstem en zijn doodgraversgezicht. Hij zag er
uit, alsof hij Binds den dood van zijn mevrouw hier in deze
muffe kamer had gezeten. „B e r t u s heeft op denzelfden
dag zijne vrouw verloren als ik," had Van T r e c h t Naar
den vorigen avond verteld, „ze heeft zich in eene vlaag van
krankzinniggheid 's nachts opgehangen; den volgenden morgen
was B e r t u s geheel wit; sinds dien tijd heb ik hem niet
weer zien lachen. Er bestaat een soort band tusschen ons
door on s gelij ktij dig verlies."
A.chter in de kamer ping een olieverfportret van eene
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jonge vrouw ; een zacht gezicht, donker, iets treurigs in de
bruine oogen en om den weeken mond. Onder het portret
stonden een werktafeltj a en een wieg met verschoten rozerood katoen behangen. Bah! wat ziekelij k ! na acht jaar!
He, die lucht ... !
„Mila", riep ze een jongen setter toe, die zich woest
over het grasperk heenrolde. Het dier keek op, zag haar,
snelde op haar toe en sprong door het raam naar binnen.
B e r t u s Bing langs het raam en ze zag hoe hij met verontwaardigde blikken den sprong van den pond volgde.
Terwijl In a de donker-eikenhouten trap opging,
dacht ze aan J a s p e r. Een aardige, soepele figuur, los en
gemakkelijk van bewegingen. Ze zag weer die verbazing
op ziju oolijk gezicht Coen ze zich als de nieuwe burgemeestersvrouw had bekend gemaakt en zonder dat ze 't wist,
lachte ze hardop. Op het portaal ging eene deur open en
V a n T r e oh i s lange, statige figuur vertoonde zich op den
drempel. Vergenoegd zag hij Naar aan.
„Zoo vrouwtje ! je weet niet hoe heerlijk het voor mij
is, gelach door het huis to hooren. Zal je dikwijls lachen, zeg?"
„Niets liever dan dat! maar niet alleen, R u d o lf."
„De oude man zal zijn best doer, kind. Ik ben wat
ingeroest in die acht jaren van eenzaamheid, wat saai geworden. Maar nu, nu is het zonnetj e ...."
„Ik heb een wederzijdschen vriend gesproken. J a s p e r
Harm en."
„Wat ? is die terug ? is hij Kier geweest ?"
hij reed me voorbij op den straatweg, her
„Nee
achter."
„Wat ! ben je zoo op straat geweest ! zonder hoed of
iets ? dat kan je Kier heusch niet doen, I n a, jij, als ...."
Ze lachte om zijn ernstig gezicht, zijn gemoedelijk knorrenden Loon.
„Nou ik zal 't niet weer doers, als 't je hindert, hoor.
Maar nu ga ik heusch uitpakken." Ze boog schertsend en
ging naar Naar kamer. Haastig opende ze de koffers. Ze
verlangde er naar al de mooie zaken, inkoopen to Parijs
gedaan, to zien en in handers to hebben. Met bijna eer-
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biedige voorzichtigheid ontvouwde ze de japonrokken, krakend
van nieuwheid, voelde streelend over de gladde zijden stof,
hield ze op armslengte van zich af, het hoofd bewonderend
opzij ; opgetogen bezag ze de kostbaar bewerkte corsages.
Nu eens opende ze de etu s van spelden en ringers, dan
weer stak ze de hand in een zijden kous oin de huid onder
het fijne, ijle weefsel to zien doorschemeren ; ze keek naar
het zich traag ontplooien van een kanten doek, blies
openingetj es tusschen de fij ne haartj es van een kostbaar
boat, paste met luchtige vingers een hoed op, eventj es.
Neuriend en zingend ling ze de kleedingstukken op aan
den kapstok, aan de raamknoppen, aan een schilderijhaak,
over het kamerschut, aan den ring van het breede, bekraalde
schellekoord. Lachend zag ze naar dit alles, bukte zich
opgewonden weer over de koffer. Doozen, ronde en vierkante, groene en witte en roode glipten haar uit de rappe
handen, werden haastig opengemaakt, schielijk neergezet ;
linnengoed stapelde zich ongeregeld op de tafel op, de
stoelen werden belegd, de leuningen omhangen, de schoorsteenmantel bedekt. 7e bukte zich nog Bens niets meer!
Vermoeid en verhit wischte ze zich het voorhoofd af, trok
de half neergelaten gordijnen hoog op en liet zich
neervallen op eene der ouderwetsehe, groengeverfde vensterbanken. Het zonlicht stroomde naar binnen : het was
geglans van zwart satijn en zacht geplek van fluweel en
spits g e vonk van juweelen en vroolij k geglim van zijden
blouses, lichtblauw en kersrood, en luchtig gewolk van dun
neteldoek en witte fichu's en webbige voiles en hevig geschitter op gitten en op 't verlakt van schoentj es en gekleur van kleurig e bloemen op lichten zomerhoed ; wit
geglaceerd papier en rose vloei overal tusschen.... En
dwaas afstekend bij dat alles, het antiekige, groenige behangsel, het smakelooze bloementapijt, de burgerlijke latafel..
Met de handers gevouwen achter het hoofd, de beenen
Lang voor zich uitgestrekt, de hakken steunend tegen den
grond, zat I n a behaaglijk to kijken naar Naar schatten,,
als een kind naar zijn kamer vol nieuw speelgoed.
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Er werd geklopt, R u do if kwam binnen. Verbaasd
bleef hij staan kij ken, half-lachend, half-fronsend.
„Maar I n a! wat een Winkel !"
Ze sprong op, wat beschaamd.
„Ja, 'n kinderachtige inval van me, Ru. Mooi, hem?
aardig ..."
Hij keek wat twijfelachtig. „Ik zou haast vrag en,
wat moet je doen met dat alles ? wanneer moet je dat
dragen ? voor wie a"
„Voor wie ? voor wie anders dan voor jou! Ik ben
immers de zon van je huis, heb je gezegd. En gaat niet
de zon altijd in good gekleed P Om vroolijk to schijnen
heb ik glans noodig ... rimpels in je voorhoofd ! weg er
mee, met die wolken."
Hij was overwonnen. „Ik zal 't op prij s stellen, dat
je je voor mij zoo mooi wilt waken... Zeg, heb je wel
gezien wat 'n alleraardigst uitzicht men her van boven
heeft P kom eens hier." Hij trok Naar mee naar het balkon
en, den arm om haar peen geslagen, wees hij Naar de
Plassen heel, heel ver voor hen uit, een vaag, zilverig gewiegel met iets van rietgewuif en groote groene plekken
ondergeloopen land; hij noemde de namen van zijne dorpen,
telde de torenspitsj es aan den gezichteinder, vertelde van
de vaart, voor eenige jaren aanmerkelijk verbreed.
I n a's aandacht werd afgeleid door het naderen van
eene stoomboot ; luidruchtig stampend, schuimige franje
Tangs de kiel, kliefde de boot bruisend voorbij ; onstuimige
golfj es klotsten tegen den steenenkant en fang nog daarna
bleef het water in beroering. Toen volgde eene trekschuit,
door twee vrouwen getrokken. Voorovergebogen, een breed
leer over de Borst, de knieen krom, de voet een pool opgeheven alvorens dies veer to zetten, liepen ze voort op
het smalle jaagpad. Langzaam, langzaam zeurde de schuit
voorbij met kleurige weerkaatsingen van bruin en groen
in 't water. Op het dek een man, de handen in de broekzakken, de klep van zijn pet over de oogen getrokken ;
behaaglijk rookie hij zijn pijpje. Een Witte keeshond liep
bedrijvig heen en weer.

13
In a keek de schuit na een heele poos ; oef, dat
was bepaald 'n inspanning. Ondraaglijk om aan to zien,
dat langzame. De vrouw trok en de man zat zijn pijpje
to rooken ! wat zouden de Luikenaars, altijd vol grappen
over Hollandsche trekschuiten, dat vermakelijk vinden. He,
dat langzame ! Ze wendde zich af, ging weer naar binnen.
„Kom, laat ons g aan lunchen. B r i g i t t e moet her
eerst alles komen opruimen." Ze wilde schellen.
„Zou het niet beter zijn als ze dat straks deed, lieve ?
me dunkt ze moet zelf nu ook gaan eten en dit her is
alles zoo g auw niet opgeruimd."
„Je hebt g ehj k. Je hebt altij d gelij k. Kij k, dit trapj e
zijn we flog niet opg ew eest, daar roet ik even peen." Ze
opende eene deur en stood voor 'n soort droogzolder. „Nee
maar! hoe komiek ! muren, balkenzolder, tafel, kisten,
droogstokken, alles blauw geverfd ! is blauw goed voor de
oob en, R u d o 1 fP waar ben j e ?"
Hij was stilletj es weggegaan ; Coen ze de trap afging,
zag ze hem staan in eene ni.s in den muur.
„He, je laat me schrikken ! Laten we alles nog eens
bekijken." En Coen herhaalden ze den tocht van dien
ochtend, trapj es op, trapj es af, gangetj es door, portaaltj es
over, ze maakten alles open vat maar open kon, verstopten
zich onder de trap of in een hangkast, kwamen plotseling
voor den dag en lieten elkaar schrikken, hij in zijne vroolijkheid Loch altijd bedaard, met rustige bewegingen, zij luidruchtig en druk.
„Net 'n paar groote kinderen," zei hij en toen B e r t u s
aankwam, gauw met een waardig gezicht : „Het is al over
halfeen, B e r t u s, en je bent mevrouw nog niet komen
zeggen of alles klaar was."
's Middags maakten ze een rijtoer in de omstreken
van Maesterdam. V a n T r e c h t had vroeger paard en
rijtuig gehouden, maar hij maakte er zoo weinig gebruik van,
dat hij de paarden had verkocht en gedurende de zomermaanden maandpaarden had genomen. De koetsierswoning
was gesloten, en B e r to s huisknecht geworden. Voor 't
eerst, toes hij Ina hielp instappen, Vie] het V an T r e c h t
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op, dat de victoria een verouderd model had, dat het leer
kaal en wittig was en de kussens verschoten en vaal. Hij
zag, dat ze er naar keek.
„'t Is niets, lieve, als je het wenscht, kunnen we een
ander rijtuig nemen en je mag ook een paar vlugge paardjes
uitkiezen. Zit je makkelijk ? wacht, her is nog 'n kussen ?"
Hij nam naast Naar plaats en voort reden ze, hij rechtop,
deftig in zijne zwarte jas en hoogen, hoed, vriendelijk buigend
als hij een groet beantwoordde; zij, druk gekleed, gemakkelijk leunend, voornaam groetend. V a n T r e c h t vertelde
haar over alles wat ze zagen ; telkens keek hij naar het
vroolij ke, frissche gezicht onder het kleine bloemenhoedj e
en met teederheid in zijne stem: „Ben je tevreden, I n a ?
ben je gelukkig ?"
En ze antwoordde hem met de oogen, schoof een beetj e
dichter naar hem toe . . . hij was zoo goed. Ja, ze was
tevreden, ze was gelukkig. Ze stelde zich den Olmenhof
voor, modern en rij k ingericht, ze zag zichzelf zitten in
een elegant rijtuig, twee vlugge paardjes, licht livrei . .
iedereen Naar nederig groetend. O, was ze maar in Luik !
konden ze haar maar zien, degenen die vroeger met minachting op Naar hadden neergekeken ! Ze verschoof zich in
de behaaglijkheid van zich rijk voelen, streek zich een
plooi nit het kleed, lichtte het gezicht naar boven om de
zachte streeling van den wind op haar wangen to voelen ;
de zachte beweging van het rijtuig over den effen grintweg
deed Naar prettig aan . . . O, het levee was goed, het
leven was mooi. En 's middags, toen ze in de groote
schemeromhulde kamer zaten, eene lamp op tafel, intiem
klein samenzijn in de groote onverschillige ruimte om hen
heen, Coen vroeg hij Naar weer: „Ben je gelukkig, I n a ?
Ben je gelukkig ?"
Ze antwoordde hem plagend over zijn telkens herhaald
vragen. Een luchtstroom, koudvochtig door den vroeg
gevallen avond over het sterk bedauwde land, deed Naar
huiveren. Bezorgd sloot hij het raam, deed Naar een doek
om de schouders en bleef Coen peinzend zitten.
„Nou ! wat is er ? waar denk je aan ?"
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„Ik dacht er over of het niet zelfzuchtig van mij
geweest is, de jonge, vroolijke In a her gebracht to hebben
op den ouden, stillen Olmenhof ? Nog nooit in mijn
leven heb ik mijn rijkdom zoo op prijs gesteld als nu,
want ik kan mijn In a alles geven wat ze maar begeert.
Ik behoef je niets to weigeren ; je kunt alles inrichten
zooals je zelf wilt, op den voet, dien jij verkiest."
Ja, rijk zijn, dat was de armoedige droom, waarmee
ze haar geheele leven gevuld had. Rijk zijn, zich niets
ontzeggen, meedoen, groot doen !
vroeg vaderloos, werd ze door een zwakke, bekrompen
moeder opgevoed in het denkbeeld een goede partij to
doen. De moeder onthield zich zelf alles om hair smaakvol
voor den dag to laten komen, niets terugvragend voor al
haar werken en zwoegen dan In a vroolijk to zien en gevierd. Zoo groeide ze op in zelfzuchtige zorgeloosheid,
gemakzuchtig, van anderen alle moeite aannemend, verbaasd
wanneer men haar om een dienst vroeg. Slechts heel
oppervlakkig ontwikkeld, had ze eene soort handigheid
meeningen, door anderen uitgesproken, op to vangen en
als eigen oordeel to pas to brengen ; vroolij k, levendig,
met een sterk gevoel voor het dwaze, ging ze voor amusant
door, voor geestig.
Haar moeder stierf plotseling en daar stond ze toen,
alleen, onvoorbereid op het levee, zorgeloos als een vogel.
Ze kwam aan huis bij den rijken weduwnaar G r e d i n e in
Luik, als gezelschap van zijne eenige dochter L u c i e, 'n
vriendin van haar. Ze was er als dochter aan huffs, werd
met L u c i e overal meegevraagd; ze kleedde zich goed, iedereen
had Naar graag in zijn salon, men kon met haar gerust voor
den dag komen.
In den Bosch, Naar geboortestad, gelogeerd bij gelegenheid van een zilveren bruiloft, ontmoette ze V a u T r e c h t.
Meer dan eens was hij aan tafel Naar buurman, een beschaafd man, vriendlijk-deftig, wat stijf met wat verouderde
hoffelijkheid, iets vleiend-eerbiedigs in zijne manier van zijn,
dat Naar prettig aandeed. Dadelijk moist ze, dat ze hem
sympathiek was en om dien indruk gaande to houden, was ze

16
met hem terughoudender dan met anderen. V a n T r e c h t,,
door zijn weinig verkeeren in gezelschap, praatte niet gemakkelijk, maar ze wist hem to laten vertellen van zijne
eigen dingen, zijne belangen, zijne burgers, zijn werkkring,
zijn huis en zijne manier van leven en langzamerhand gM'
hij zich geheel, onder de bekoring van haar belangstellend
luisteren. Hij vertelde Naar, dat zijne vrouw acht jaar geleden gestorven was, hoe er sinds dien tij d op den Olmenhof
geen stuk veranderd was, hoe hij teruggetrokken leefde,
bijna niemand zag buiten zijn ambt . . . en zij, altij d sympathiek-belangstellend, meelevend, zeide, dat hij dat niet
doers moest, dat het niet goed was.
In gedachten begon hij In a's persoonlijkheid to vereenigen met zijn huis : hij zag Naar op den Olmenhof, gezelligheid, leven, zon aanbrengende in het oude, stille huis ;
bevelen gevende, kleine teedere zorgen voor hem hebbend ;
hij zag Naar voor de lage ramen van de eetkamer staan of
boven op het balkon om to zien of hij nog niet thuiskwam,
ze wuifde hem toe, hij wuifde terug... Hij zag zichzelf wandelen in den tuin gearmd met Naar, zich naast haar zitten
op de bank voor het huis ; hij zag haar aan de thee, een
heel klein kinderkleedingstuk in de gelukkige handen . .
hij hoorde een kinderstem, getrippel van kindervoetj es, een
stamhouder ... het oude, deftige geslacht van V an T re c h t
zou blijven voortbestaan !
Toen hij weer thuiskwam, leek alles hem eenzaam en
doodsch ; hij was onrustig, ongedurig, In a's beeld altijd
voor oogen. Hij dacht na, overwoog ... 'n Jonge vrouw,
in den bloei van haar leven, uit eene vroolijke omgeving
overbrengen naar een afgelegen, doodsch dorp, een uithoek
ver van eenige groote stad ? om haar leven to deelen met
iemand, die veel ouder was, wiens rustige natuur Been behoefte had aan vertier en verzet ? Maar ze was hem genegen . . . ze hield van hem, hij had het gezien in Naar
manieren, in haar oogen. Hij zou alle y voor Naar zijn, Naar
omgeven met weelde en gemak, met alles wat ze maar
wenschte, Naar koesteren met zijn liefde, Naar die niemand
ter wereld bezat. Hij Bing naar Luik en vroeg haar zijne
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vrouw to worden. I n a intusschen, in stellige, rustige afwachting van die vraag, had overwogen en besloten. Hij
was Naar niet onsympathiek, ze voelde hem als goed, niet
heerschzuchtig of humeurigg ; hij was rij k, hij was burgemeester, ze zou de eerste zijn, ze zou een makkelijk levee
hebben, voor altijd bezorgd zijn . . . . L u c i e ging trouwen
en er werd verteld, dat ook meneer G r e d i n e weer in 't
huwelijk zou treden en zij ? uit deze omgeving van vrijheid
en rijkdom zou ze als huishoudster of gezelschapsjufrouw
eene ondergeschikte plaats moeten innemen, de kuren en
g rillen van anderen verdragen om een ellendig inkomen tj e,
niet half genoeg zich behoorhjk to kleeden ? En zonder
aarzelen, zonder eenige emotie gaf ze hen Naar jawoord.
„Hoe vindt je die stof, H u d o 1 f ?"
wat druk. 't Zal wat parvenuachtig staan,
„Zoo
dunkt me, zoo prijzig, Pit is veel rustiger."
maar zoo afgezaagd iedereenn heeft 't. Jij bent
bang voor 'n kleurtj e, voor 'n nieuwigheidj e. Je moet
durven. Maar . . . ."
De behaug er, door In a nit Brussel ontboden, ozndat
hij was de man van den dag, de man met den zoogenaamd
artistieken smack, en all een aan de rij ksten leverde, spreidde
met zijne dikke vingers de kostbare stof plooiend uit.
't Is goed, In a, neem j ij maar wat je het beste dunkt,
je zult het wel het beste weten. Ik heb nog wat to werken.
Zendt je me nog wat thee 2"
maar morgen praten we er nog eens over als jij
nu liever . . ."
R u d o 1 f was al weg. Het verveelde hem telkens het
gezellige theeuur bedorven to zien door de tegenwoordigheid van den behanger, een verwaande vlegel met groote
ringers aan zijne domme, dikke handen ; hij ergerde zich
aan zijne kwasterige onderdanigheid, aan de dwaze gewichtigheid waarmee hij over de keuze van 'n kwastj e of franj e
kon spreken.
En den volgenden dag : „Ik heb Loch maar dat eene
gekozen, R u
je weet wel ; het was sterker van kleur,
O. E. II 1
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tex van stof -- ik dacht, dat het jou toch eigenlijk bet ..
lfde was."
„coed kind. Maar," bij draalde, ,,n ding Wilde ik je
vragen, later we de zij kamer beneden, Mary's kamer... lateen
zoaals ze is .. , voor mij. Mijue beste, mijne liefste heri.nneriugen ... ze zijn daar. Is het erg egoist van me? doe ik
je er Been verdriet mee ?"
„Welnee ! Ik houd ook niet van die kamer. Er is altijd
zoo'n duffe lucht ... van die kelder er onder ... 't Zal wel
dwaas afsteken bij al het andere in huis, maar ..."
„Je bent dus niet... niet jaJoersch 2"
Ze zag hem aan, wat verbaasd. „Aan die malligheid
doe ik niet. Jaloersch van iemand, die... 't Zal Loch goed
voldoen, rijk staan dat geel op dat donkerblauw, niet ?"
„Als ik me maar niet beklemd ga voelen in al die
moderne, rijke pracht ! ik zal 't gevoel hebben van zelf ook
anders gekleed, gekostumeerd in de kamers to moeten zitten."
„Gekheid, ik zal wel zorgen, dat het gezellig is, en de
beklemming neem ik voor mijne rekening, als jij 't maar kunt
betalen."
,,,Ales, zoolang het jou genoegen kan geven. Adieu.
Je zult J asp e r s raad en pulp bij het uitkiezen moeten
inroepen, verder. Ik moet deze dagen veel van huis zijn;
de opsporing van de misdaad onder O., er zijn verder kwesties
over drinkwater. Ik ben graag overal persooulijk bij. Na
jou, gaan mijn burgertj es me het meest aan 't hart. Adieu.
Groet Jasper van mij."
T^'1^ a''11^^ /AT^ 1r T /T

Het was Lien uur en nog altij d zat I n a aan de ontbijttafel. Jet het hoofd op de hand geleund, keek ze lusteloos
nor buiten. De tuiu was als opgevuld met mist, eene
grauwe, grijze mass€. Daarin stonden zwart, en glimmend
van. 't voeht, de staven van het hek ; alleen 't rood van
geraniums en 't geel van afgevallen kastanjebladeren
kleurden sterk op in 't vale gras. 0! weer zoo'n lange,
sombere dag ! in eene donkere kamer door bedrupte ramen
uaar buiteu kijken, waar theta to zien vas,, niemand voorbij
grog, of 't moest een hoer zijn, een landlooper. Iaar
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klonk lustig gefluit buiten ; een man, een forsche, groote
kerel in een blauw hemd, boomde een schuit met mest
voort. Even bleef hij staan ; rustte wat uit. Toen plantte
hij zich den boomstok fink onder den oksel en ging verder.
0! die vaart, die voorbijzeurende schuiten ! 'n nachtmerrie
was het!
„Zoo, I n a! zit je nog her? 1k kwam juist eens naar
je kijken. Een donkere dag vandaag !"
„Weer om den geheelen dag in je bed to blijven !"
zei ze knorrig.
„Kom, kom. Wat „hiep" ' wat onder den invloed van
't weer P Kom wat bij mij zitten in mijne studeerkamer,
kind."
Ze stond op, volgde hem werktuigelijk naar zijne
kamer, viel neer in den leeren leunstoel, dien hij haar
toeschoof.
„Hoe is 't P al klaar met je huishouding ?"
„Natuurlijk. Huishouding ! ik begrijp niet wat anderen
Loch altijd uitvoeren in die „huishouding" ! Ik sehrijf even
't menu op en daarmee uit. Denk je, dat ik zoo gek zal
zijn, daar iederen morgen in de keuken portietj es van
boter en suiker to gaan maken P Wat maakt dat nu uit P
bestolen wordt je toch en we kunnen 't betalen."
„I] eb je zulke slechte ondervindingen opgedaan P" vroeg
hij verstrooid met de oogen op zijn schrijfwerk gericht.
Ze antwoordde niet. Ze keek rond. 't Was her niet
precies vroolijk in die kamer met al die muren vol muffe,
ouwe boeken ; het zou wel 'n vervelende verzameling, vervelende geleerdheid zijn!
„Heb je 1Vlila ook gezien, R u ?"
Hij hoorde niet, verdiept in zijn werk. Ze herhaalde
de vraag.
Toen hij nog niet hoorde, riep ze mid: „R u - u !"
„Hei-n P" zei hij langgerekt, zonder opzien.
„Of je den pond ook hebt gezien ?"
,.Neen, peen. Ik heb hem Diet gezien."
Stilte.
„Heb je nets om to lezen ?" vroeg hij na eeu pool.
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„Nee. Wou je me aan 't werk zetten ?"
Hij lacht goedig, maar half in zich opnemend wat zij
zeide :
„Toe, neem es 'It andere pen, R U; deze krast zoo !"
„Ach . . . stil non Loch even, I n a."
O, moest ze daarvoor her komen om stil als 'n muisj e
naar hem to mogen zitten kij ken ? Die lucht van tabak
en oude boeken, dat krassen van die pen, dat gerekte heir ?i
't was 66k niet opwekkend !
van hem
„Ik ga brieven schrijven," zei ze opstaand.
In Naar boudoir brandde een vroolijk houtvuurtje ; Mila
lag er vlak voor, zijn neus tusschen de voorpooten.
Ze ging voor 't haardj e zitten. „Verveel jij je nooit,,
lobbesj e, gelukkig beest. Je hebt Loch ook niemand, die
je amuseert."
In Luik daar verveelde ze zich nooit, daar viel de
tijd haar nooit lang. Laat ontbijten, wat praten met L u c i e,,
een avondj apon wat opfrisschen, 's middags zich kleeden om
visites to waken of boodschappan to doen, 's avonds bezoek
ontvangen of naar een theater gaan en de dag was om
v66r ze er aan dacht. En dan, een prettige, vroolijke stand,..
altijd iets aardigs to zien of iets geks, kleine amouretj es,.
rijke equipages, dwaze toiletten. Maar pier? 't was om to
leeren tooveren. R u d o l f was natuurlijk heel goed voor
Naar, altijd lief, altijd oplettend, maar hij was zoo bedaard,
zoo kalm, en dan altijd R u en nog eens R u en nooit eens
iemand, die Naar amuseerde. Gelukkig, was J a s p e r weer
thuis gekomen en had beloofd vandaag op den Olmenhof to
zijn. De konversatie Kier ? allervervelendst ! Pas elf uur,
oef ! Wat deed het buiten ?
De mist trok wat op; groote dikke droppels tikten
zwaar op 't grint en kringden in 't water. Een kwikstaart
in 'n aquarium! ja die J as, met hem had ze altijd plezier.
Wie kwam daar den tuin in ? o, de brievenbesteller. Ze
gaf er wat om als . . . Er werd geklopt en Brigitte
bracht een brief voor Naar binnen. Ha, dat was 'n uitkomst. Het was een schrijven van J e a n n e d e C h a m a r r e
nit Luik, een vroolijk schrijven met ondeugende opmer-
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kingen over allerlei kennissen en bekenden uit Luik.
I n a werd er heelemaal door opgemonterd. J e a n n e.
woonde die maar her, ze was zoo vermakelijk, zoo levendig !
Als ze haar eens vroeg wat bij Naar to komen ! Voor
iemand die Holland weinig kende, nooit pier geweest was,
moest Maesterdam eene merkwaardigheid zijn ! Ze stond
op en begon to schrijven. Het vooruitzicht alleen, iemand
bij zich to hebben, die Naar zou bezighouden en vermaken,
gaf I n a Naar veerkracht en opgewektheid terug. Met den
brief in de hand ging ze zingende naar R u d o 1 f s kamer
,om hem voor de koflEle to roepen. Ja . . R u d o 1 f. . . ze
moest het hem toch wel zoowat vragen, van J e a n n e. Hij
vond 't natuurlijk goed, maar . , ze stak den brief in
den zak.
„Je hebt je boterham verdiend, R u, kom je :'"
Hij keek op. Ze zag er opgeruimd uit. „Ha, is de mist
opgetrokken :'" Ze gingen samen naar beneden, naren
plaats aan de tafel.
„Herinner je je nog wel Jeanne de C h a m a r r e uit
Luik, R u ?"
„Nees."
„Ach, jawel! 'n knap blond meisj e. Je vondt haar
wel aardig en zij jon ook."
„Nu, en ?"
„Ik wou, dat je eens nader kennis met haar maakte.
Dat ze 'n poos bij ons kwam."
Hij keek naar buiten en antwoordde niet dadelijk. „Ach
ja. Je hebt 't pier ook wel stil. Zou ze komen, denk je ?"
„Ik denk 't wel. Ik hoop 't."
„Dan zou ik ze schrijven."
„Zoo gezegd, zoo gedaan." Ze held lachend den brief in
de hoogte. „Nu mag jij 'em frankeeren en in de bus gooien."
„Met plezier. Is er haast bij ?"
„Ja. Want ze schrijft me juist, dat ze er over denkt
belet to vragen in Brussel en dus moet ik haar met mijne
invitatie voor zijn."
„Nu, ik ga straks naar den raad en kom dan toch
fangs 't postkantoor. eef maar hier. Adieu."
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„Graag. Ik wacht je om halfvijf in mijn kamer, J a s p e r
zou ook komen.
't Was half twee. In a ging zich kleeden, langzaam :
het was eene bezigheid ; met zorg : J a s p e r had veel oog
voor toilet. Toen maakte ze het gezellig in haar kamer,.
sloot de gordijnen, wierp fflinke blokken pout op 't vuur,
stale een paar lampj es aan, plaatste het theetafelj a en twee
lage stoelen dicht bij den haard. Geblaf van Mila in de
gang kondigde bezoek aan. Pat zou J as p e r wel zijn. Of
niet ? 't duurde zoo lang. Zou B e r t u s Naar verkeerd begrepen en hem beneden in de salon gelaten hebben ? In 'n
wip was ze buiten de kamer en riep aan de trap. „Laat
meneer maar boven komen, B e r t u s."
Ze zag een klein zwart menschj e, schraal in haar nauwe
mantilletj a en met 'n goedig kapothoedj a op, naar boven
komen. Zeker 'n bedelpartij. Jasses, de vrouw van den
notaris Tegenvoet.
„Ik kom met opzet vandaag, mevrouw v a n T r e c h t.
1k dacht vandaag zal ik mevrouw zeker , thuis vinden !"
„Heel vriendelijk van u. U is toch zeker niet to voet
gekomen.... Toch ? met zulk weer ? Gaat u zitten... of
is u dat to dicht bij 't vuur ?"
„Stookt u al P"
„Ja, het huis ligt laag en 't is Kier gauw vochtig en..."
„Bij mij komen de kachels nooit voor 21 November."
„U meent 't niet !"
„Ja, dat is nu eenmaal regel bij mij in huis. Ik houd
van regelmaat." Onderwijl nam ze de geheele kamer op eu
Naar snibbige neus draaide naar alle kanten.
I n a was uit Naar humeur. Pat vervelende mensch
zou zeker heel lang blijven. Het gezellige uurtje met
R u d o 1 f en Jasper was bedorven. Ze kwam Kier alleen
om den boel eens of to neuzen.
„Zit u hier veel, mevrouw? Hoe bevalt u het huffs en
Maesterdam ? Is u al heelemaal gewend ?"
„O ja uitstekend !" zei In a kort.
„Ik kwam eons spreken.... Uw man heeft u zeker
verteld, dat we 's winters 'n whistclubj a hebben, heel go-
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zellig ; we komen dan om de veertien dagen bij elkaar.
Heel plezierig. Een wandelend boterammetje, heel eenvoudigjes. We zijn natuurlijk erg blij dat ons gezelschap
zoo'n aanwinst krijgt door uwe lieve persoonlijkheid."
I n a zuchtte onhoorbaar... „De heeren waken dan 'n
partijtj e, de dames houden 'n babbeltj e...."
„Wat ?" riep I n a met ontzetting, ze had een hekel
t an alles wat spel was, maar 'n heelen avond het gewauwel
van drie van mevrouw T e g e n v o e t 's kornuitj es to moeten
aanhooren....!
„Ja. Ik ken er niet veel van. En omdat de vrouw
van domenee vroeger eigenlijk liever niet speelde.... nit
beginsel, ziet u.... ?"
„En hij dan ?"
„Ja, hij moest wel, want mijn man houdt niet van
whisten met een blinde. vroeger was mevrouw H a r d i n g e r
er ook in, u weet wel, de weduwe, toen waren we net
acht, mijn man en ik, de dokter en zijne vrouw, de domenee
en zijn vrouw, uw man en.... zij dan. 7ij heeft ruzie gemaakt en is er uitgegaan.... non, 't nadeel is aan haar
karat. We hebben alle moeite gedaan iemand in Naar plaats
to krijgen.... vergeefs. Wat 'n mooie Spiegel heeft u
daar ! zeker van de reis meegebracht ? Nou, en omdat 't
er niet aankomt of je met je drieen of met je vieren bent
voor 'n babbeltj e, is 't zoo gebleven.... de ontvanger
houdt zich ampart. Uw man dacht er voor eenige maanden
over zich terug to trekken en dan zou 't gekker worden.. .
want T e g e n v o e t speelt niet met 'n blinde."
„En meneer H a r m e n dan? Waarom doet die niet
mee ?"
„O, die? die vindt zich to goed voor de mensehen
pier. 'n Kwast van 't eerste water! dat rijdt maar altijd
road, voert niets uit, bemoeit zich met niemand. Ik zeg
altijd, we hebben elkaar noodig. Heeft u hem al dikwijls
ontmoet ?"
„Ja," zei I n a met 'n lachj e, „ik ken hem al van kind af."
„Ach !" zei de andere, uit 't veld geslagen.
In a keek spottend naar buiten.
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„Kijk, de regen heeft opgehouden."
Mevrouw T e g e n v o e t zou in tien andere gevallen na
dien wenk juist gebleven zijn; nu voelde ze zich klein door
den flater, dien ze gemaakt had en stond op.
„Nu mevrouwtj e, 't is mij recht aangenaam geweest.
Over 't whistavondj e hooren we dan nog wel later. Ik
hoop niet...."
De deur ging open en J a s p e r s lange figuur vertoonde
zich op den drempel. I n a ging hem levendig to gemoet.
„Ik was al bang, dat je niet weer zoudt komen," zei
ze met opzettelijke hartelijkheid, „mijn man is nog niet
thuis." Met 'n blik van verstandhouding in de spottende
oogen, stelde ze hem toen aan de notarisvrouw voor.
J as p e r maakte een z^er diepe buiging ; het dunne,
kleine vrouwtje beantwoordde die met een schielijk hoofdknikj e ; verward trok ze het krappe mantilletj e nog strakker
om zich peen, gaf In a de hand, groette J as per schichtig
en verdween. I n a was op 't punt 'n opmerking to waken,
toen J a s p e r lachend zijn vinger op den mood legde, de
deur zachtj es opendeed en luisterde.
„Komi die meneer H a r m e n pier tegenwoordig veel ?"
B e r t u s liet 'n neuzig : „Nogal es", hooren en de voordeur
viel dicht.
„Ziezoo, die is er uit !" zei I n a met een zucht van
verlichting. „Ze kwam her den boel es opnemen, die kleine
feeks en o je wordt in Naar whistclub gevraagd,
Jasper."
„Dank je feestelij k."
„Kom, ik zal je eens inschenken. Dat mensch zou je
voor 'n heelen dag uit je humeur brengen ik was vanmorgen toch al zoo landerig."
„Wat ? nog geen drie maanden getrouwd en dan al
landerig ?"
„Nou ja. Dat weer is ook afschuwelijk en dat heeft
ook niets met 't huwelijk to waken."
„Als i k me nou beklaagde... ik die den heelers langeE
dag alleen ben."
„En ik den halves dag."
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„Maar g edurende de eene helft kan je je prettig bezighouden door to bedenken hoe je gedurende de andere helft,
het je man aangenaam zult waken. Wat zal ik hem voorlezen ? en waarmee zal ik hem nu eens verrassen ?"
„Ach kom, je praat als 'n bakvisch. Maar dat je den
geh& ten dag alleen bent
aan wie de schuld ?"
Ze hield hem Lien vingers voor oogen. Hij lachte,
prettig gevleid. Toen zei hij ernstig : „Ja ik heb nooit
gedurfd, maar nu durf ik heelemaal niet meer."
„Durven ? waarom niet ? hoe bedoel je, n t ?"
„Omdat ik non „zoo's goeie partij" ben! ik zou altijd
bang zijn, dat ze me daarom namen."
Visschen !"
„
„Volstrekt niet. Maar ik zuu Bever van eenzaamheid
sterven dan op een dag tegen me zelf to moeten zeggen:
Jasj e, ze heeft je om je pitten genomen, man."
I n a keek aandachtig naar het glimmend beweeg op
Naar verlakte schoentj es, ze wilde jets gaan zeggen, maar
zweeg Coen. J a s p e r zag Naar van terzijde aan. De stilte
hinderde haar, ze zat onrustig met den voet over den
fender van den koperen haard peen en weer to schuiven.
Toen sprong ze op: „Ik heb heelemaal vergeten op to
schenken."
Hij vatte het onderwerp weer op.
„En dan
ze zeggen immers altijd, er is gaen grooter
teleurstelling dan het huwelijk."
„Ach !" zei ze luchtig, „'t hangt er maar van af, wat
je er je van voorgesteld hadt ! Ik kan je zeggen, dat ik, wat
nlij betreft, volstrekt niet teleurgesteld ben, of . . . . kij k,
daar is R u d o 1 f. Wat staat die glimmende soepj as hem
Loch leeli j k. Zoo wil ik nooit met 'em nit."
„Het duurt lang voor dat je je ontpopt hebt," zei
Jasper Coen Van T r e c h t binnenkwam.
„He, wat is het Kier gezellig ! Dag vrouwtj e. 't Is of
je na dien kouden, naren mist in eene andere wereld komt.
Alleen de bloemen mankeeren er nog aan! Hij hield een
grooten bouket chrysanthen in de hoogte en overreikte ze
aan Ina.

„He heerlijk ! pas op, scoot niet tegen m'n tafelt j e. Leg
ze m.aar zoolang op den schoorsteenmantel.”
„Waar heb je die vandaan ?" vroeg J a s p e r.
„Uit de kweekerij van M e y e r s."
„Wat ! ben je daar heelemaal geweest in dat weer ?"
„Ach ja, als je zoo'n vrouwtj e hebt, moet je ze bederven,
zie je, en vanmorgen was I n a . . ."
„Zeker daar heb je ze voor." Ze ging achter zijn
stoel staan. „Een kus zij uw' belooning ... Zeg man, wanneer moeten die whistpartijen beginner? T e g e n v o e t is
hier geweest, zij namelijk. floor Bens, de dames moeten
ook mee spelen. Dat is gekheid, Been afdeeling heeren en
dames."
„Dat zullen ze hier heel g eemancipeerd vinden."
„Hoe dan? wat anders ?" vroeg J a s p e r.
„Wel de heeren spelen en de dames mogen toezien,"
„Natuurlijk ! dat is ook heel goed ! Anders zouden jullie
immers niet kunnen praten."
„Praten, praten? alsof ik dat nu wel kon ! ik zet het
je om met drie van die T e g e n v o e t e r s drie uur achterelkaar to praten."
„Ik denk, dat ik geen woord zou behoeven to zeggen.
Je wou immers zoo graag weer konversatie hebben, I n a."
„De eerste maal zullen we het op de oude manier moeten
doen, beste", zei Van T r e c h t sussend, „want we hebben
een persoon to weinig ... "
„Nou, dan vraag ik J a s p e r om to komen spelen",
schertste Ina.
„Ze willen hem niet Bens hebben. Ze houden niet erg
van je, J as p. Je bent hun to waft, en je doet nets."
„Mask maar eens visites, dan wordt je dadelij k met
open armen ontvaangen, zoo'n goeie partij als jij bent, vindt
men in de heele streek niet."
„Nu, ik pas er dan voor."
„Apropos," zei R u do 1 f, „weet je wie pier als dominee
is benoemd ? Van K e at e r en. Hij is ongetrouwd, dus ..."
„V a n. K e at e r en ?" herhaalde In a, „die ken ik P
Waar vandaau ?"

Gr

„Uit R."
.,Precies. Daar is hij lang geweest. Ik heb hem eena
met 't karnaval in Breda gezien, 'n nare man, echt zalverig,
maar ondertusschen 'n echte pretmaker in 't geniep. En
komt die dus in de whistclub P"
„Ja, als hij niets heeft tegen 't spel."
dan zal ik hem Loch eens
„Haha
als dat zoo is
plagen ! als hij ons zoo'n onzin voorzalft .... !"
Een paar dagen later toen V a n T r e c h t toevallig ziju
regenj as in handen kreeg, voelde hij iets in een der zakken
zitten. Met schrik bedacht hij zich, dat het de brief van
Ina moest zijn.
„Gut ma! kijk eens ! hoe jammer, vat spijt me dat
Ze keek op en zag in zijne hand Naar brief aan J e a n n e
d e C h a m a r r e. Ze werd rood van boosheid.
„He, hoe vervelend van je ! en er was joist zoo'n haast
bij ; zei ik je."
„Ja, 't spijt me verbazend. Ik herinner me nu heel
goed hoe 't gekomen is. Ik was eenige huizen van 't raadhuis
af, taen H a 1 v e r h o u t mij achterop kwam. Hij brandde
dadelijk op me los met de drinkwaterkwestie en daardoor
heb ik den heelen brief vergeten. Ik zal dien nu dadelijk
gaan wegbrengen."
„Geef hier." Ze trok hem het kouvert uit de handers
en ging voor het raam staan, den rug naar hem toe. „'t Is
natuurlijk no-a Loch to laat ! . . Je hebt 't zeker met opzet
gedaan ! j e was er immers tegen, dat J e a n n e pier zou
komen !"
Verbaasd zag hij Naar aan. ,,Haar, lieve kind, hoe kan
je nu zoo jets zeggen !"
„Ik ben je lieve kind niet," zei ze half pruilend, „al
heb jij Been behoefte aan afleiding en vroolijkheid, ik dan
wel".
Hij Wilde Naar antwoorden, maar hij bedacht zich en
ging schouderophalend de kamer uit.
Toen hij over 'n minuut of tien terug kwam, stood
ze nog net zoo.
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de C h a m e a u?
„Hoe heette Jeanne ook weer
„D e C h a m a r r e", zei ze ongeduldig. C h a m e a u
dat was hij zelf !
ik zal nu dadelijk gaan
„O ja, d e C h a m a r r e
telegrafeeren, is dat goed ?" vroeg hij goedig.
„Ach ja."
Ze zag hem den tuin door en het hek uitgaan in den
stortregen. O, die afschuwelij ke jas van hem! Ze wendde
zich of en zag met de hoeken van Naar oogen, hoe V a n
T r e c h t zich naar Naar omdraaide om haar to groeten.
Het antwoord van J e a n n e was zooals I n a verwacht
had: ze had al belet gevraagd bij vrienden in Brussel ; daar
ze nooit lang achtereen van huis kon, moest ze zichzelve
en I n a ditm aal terleurstellen.
„Nu, dan komt ze een an dermaal," troostte R u d o 1 f,
„zoo's kleine teleurstelling in 't leven kan geen kwaad".
„Ik zie dan 't nut van teleurstellingen niet in." En
I n a bleef den geheelen dag pruilen en nokken.
's Avonds stelde hij Naar voor samen een boek to lezen,
maar ze zei bits, dat ze daar niet van hield. „Ik had daar
me juist zooveel van voorgesteld," zei hij, „maar natuurlijk,
als je er geen pleizier in hebt !"
„Je vindt kleine teleurstellingen immers zoo heilzaam ?"
Hij verloor zijne bedaardheid.
,.floor eens, I n a, ik vind, dat je je al heel kinder- .
achtig aanstelt. Je weet heel goed, dat ik alles doe wat
je genoegen kan geven. Is dat nu altijd nog over dien
brief. Vergeet jij nooit iets ?"
Ze zag hem aan, verbaasd dat iemand Naar zoo toesprak
en antwoordde niet.
Op den Olmenhof kwam de whistclub dit jaar voor
't eerst samen. I n a had er een klein genoegentj a in gehad
Naar eenvoudige gasten door een opvallend-rijk toilet to
verbazen ; ze liet alle lichten aan steken om zoodoende
de pracht van de kamers to weer to doen uitkomen.
Tevreden keek zij rond naar het groote schuinoploopende
kolenvuur, naar de staande lampen met zij den kappen, de
tal van kleinere lampj es en lichtj es, de kaarsen zacht
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flikkerend op een sierlijke kroontje, uit Versailles meegebracht. R u do I f vond Naar staande onder de kroon, Coen
hij binnenkwam. Ze genoot van zijne bewonderende blikken.
„Zeg nu eens, dat je vrouw geen goeden smaak heeft,
meneer de burgemeester." Ze wees met de hand om zich
heen.
„Jij bent toch het mooiste van alles," zei hij Naar
kussend.
Ze maakte zich met eene poesachtige beweging uit
zijne omhelzing los. „Sst, daar zijn ze !" en vriendelijk
ging ze haar gasten tegemoet.
De dames g aveu Naar de hand met een schuwen blik
op Naar glanzendeu j apon, ze keken elkaar eens aan over
zoo'n aanstellerij, en g ingen ongemakkelij k zitten op de
lage stoelt j es.
Na een poos kwam Br i g j e binnen, het hupsche
figuurtj e in een zwart, sluitend japonnetje, een koket
schortj e met strooken over de schouders en een klein mutsj e
luchtig op 't hoofd geplaatst. Ze schonk thee en gaf die rond.
„Schenkt u zelf nooit P" vroeg mevrouw V e e r s e, een
gemoedelijk dik wijfje, met gekussende handjes.
„Jawel, voor mijn man welt. Maar anders... ik ben
dat afgewend bij ous in Luik."
„We wilden," viel Naar man Naar in de rede, „het
gezelschap voorstellen ons avondj e to verzetten op Dinsdag
omdat dominee V a n K e s t e r e n bezwaar heeft tegen den
Zaterdagavond."
„Ja." zei deze zeurig, „'t wordt zoo licht laat en zoo
tegen den Zondag met kaarten in de hand.... dat is al
een heele tijd geleden, mevrouw V a n T r e c h t, dat ik u
in den Bosch gezien heb ; Coen was u nog een aankomend
meisj e ; ik kan me het kleine huisj e van uwe moeder nog
zoo goed voorstellen . 't Moet u wel vreemd zijn nu in
zoo'n groot, ouderwetsch buitenhuis met al die mime
kamers." Hij kneep voldaan zijne gniepoogjes dicht.
„Ja, 'n klein huffs heeft ook al weer 'n boel voor.
ik heb u na dien tij d nog gezien, dunkt
Maar, dominee
zeker, nu herinner ik 't mij heel goed, 't was in
me
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Breda met den Harnaval, op het societeitsbal, het bal
's Zaterdags, weet u niet? u was in een rooie domino."
„Foei, dominee," zei de joviale dokter V e e r s e.
Er ontstond eene kleine stilte. I n a genoot van dominee's
benepen gezicht ; V a n T r e c h t fronsde de wenkbrauwen
en kuchte.
„Ik had nog een voorstel," zeide hij, „om voortaan
een gemengd partij tj e to makers, heeren en dames semen.
Maar we moeten eerst een achtste hebben, 't zij een peer
of een dame."
„4 foei, zei mevrouw V e e r s e de dikke handj es over
elkaar wrijvend, „en heeren spelen zoo fijn."
„Nu mevrouw, zoo erg is dat niet," zei Van Trecht.
„Geen spel voor dames," meende de notaris. Hij was
een goed speler.
„En dan mag je geen woord zeggen," vond zijne vrouw
met een bedenkelijk gezicht, „zoo ongezellig."
V a n T r e c h t stond op en vroeg de heeren hem to
willen volgen naar de andere kamer, waar een speeltafeltje
klaar stond.
I n a bleef nu alleen met de twee dames. Het gesprek
vlotte niet erg, de gasten voelden zich niet thuis tusschen die
=sierlijke meubelen, die stoelen met lichte bekleedingen.
„Ik had stellig gedacht, dat die meneer Harm en
pier vanavond zou zijn," merkte mevrouw T e g e n v o e t op.
„Hij zou wel willen," lachte I n a, „maar hij is niet
,gevraagd."
„Dat zoo'n jongen niet trouwt ! zoo'n goeie partij !"
Toen kwam het gesprek op ingemaakte augurken en rozebottels en T e g e n v o e t kwam er met den snijboonenmolen
bbij. In a luisterde beleefd belangstellend, lief hen alles
haarfijn vertellen en toes het uit was: „Daar heb ik nets
mee to waken met al dat gedoe daar bemoei ik me
niet wee."
„Gunst ! ik zeg op zoo'n manier ben je logee in je
eigen huis."
In a gaapte. Wat wares die menschen toch in-vervelend !
Waarom konden ze hunne huishouding Loch niet thuis laten !

In de andere kamer was het stil ; zoo nu en dan klonken
zinnetjes, gedachtenloos geuit, half gemompeld, whisttafelpraatjes als:
„Wij zitten an 't lijnt je."
„De vrouw vliegt er in."
„Ik ga 't eens met 'n harteblaadje probeeren."
„Beter duur dan niet to koop."
„Dat valt op een gansje."
En daarboven T e g e n v o e t s kapotte stem met zijn
herhaald : „En wat nu, zei Pichegru", en als hij zich bij
't winnen opwond : „En nou die en nou heb ik die nog
en die en deze .... da's 'n vrije."
„Nee", ving I n a van de doktersvrouw op, „ik mag
het niet doen, mijn man vindt het niet goed !"
,,Ah ,j a, dan doe j e het natuurlij k niet."
I n a keek naar Naar twee gasten, twee goeiige huisbakken menschj es, die er uitzagen als kruideniersvrouwtj es,
vervuld van huishouden en kinderen, gehoorzaam aan den
echtgenoot.
„Toe R u", riep ze naar de andere kamer, „roep B r i g j e
eens aan de deur, de electrische schel is niet in orde." En
toen v a n T r e c h t, verdiept in zijne kaarten, niet hoorde,
herhaalde ze de vraag.
„Zeker, lieve."
B r i g j e kwam weer binnen om gekonfijte vruchten en
petits-fours, nit Luik besteld, to presenteeren.
„Wat 'n nieuwigheidj es," zei de joviale dokter, „vroeger
ging 't alles maar zoo eenvoudig weg; dan kwam die dooie
diender van jou binnen om ons 'n kommetj e thee en later
'n stuk t aart t e geven, maar nou allemaal van die fij nigheidj es en zoo'n jong, vlug ding met 'n aardig bakkesj e
heb je 't wel opgemerkt, domenee ?"
Hij hoorde niet. Hij keek near de klok en zat onrustig op
2ijn stoel to schuiven. Hij dorst tegenover I n a niet goed
weg to gaan en tegenover de anderen niet langer to blijven.
Eiudehj k besloot hij den knoop door to hakken en stood op.
„Nu de robber toch uit is, meneer V a n T r e c h t, zou
ik graag afscheid nemen, ik heb nog to werken."
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„Wat was dat daarnet met dien domenee op dat karnaval," vroeg mevrouw T e g e n v o e t nieuwsgierig.
„Ach nets, ik wilde hem maar eens 'n beetj a plagen."
De heeren stonden op van het speeltafeltj e.
Beter dan met de dames kon I n a met hen over weg ;
zij spraken tenminste niet eeuwig over augurken, rozebottels,
en meiden !
„floor eens J a s," zei ze den volgenden dag, „als de
whist weer hier is vraag ik er jou bij ; om mij to amuseeren
en om de T e g e n v o e t s c h e to ergeren.
„Ik zal 't een zoowel als 't ander met plezier waarnemen. Beviel het gezelschap je niet ?" „Ze zijn met zijn
allen nog niet in staat gene dwaasheid to zeggen."
„Ja dat is een ernstig gebrek."
„Je begrijpt hun conversatie is niet erg belangrijk."
„Maar waar spraken jullie in Luik dan toch altijd over,
was dat dan zoo belangrijk ! ?" J a s p e r trok spottend zijne
wenkbrauwen op.
„A.ch je hadt er altijd plezi.er. Ieder moist iets
aardigs to vertellen, 'n hebbelijkheidje van die of die onder
de kennissen, 'n bon mot . . . Causer, dat is praten over
niets, zooals je weet. 't Was altijd druk en levendig in
gezelschap, maar pier . . . 't lijkt wel 'n rouwbezoek."
„Je moest er 'n komedieclubj e van waken! ik zal wel
„premier amoureux" zijn."
„Een komedieclubj e ! ik zie ze al spelen. De T e g e nv o e t s c h e en jij." In a lachte, lachte bij die gedachte
tot Naar de tranen over de wangen liepen. Toen R u do 1 f
J a s p e r uitliet : „je moet maar dikwijls aankomen J a s p.
Je maakt I n a nog eens aan 't lachen. Je vroolijkt haar
op, dat kan je beter dan ik. Ik ben wat to deftig voor
haar, vrees ik."
In a en V an T r e c h t werden uitgenoodigd de feesten
voor het huwelijk van meneer G r e d i n e in Luik to komen
bijwonen, maar V a n T r e c h t kon onmogelijk weg en hij
bedankte. Het was voor I n a eene bittere teleurstelling,
kom, die bezigheden van R u d o l f zouden zoo gewichtig
wel niet zijn! hi had eenvoudig geen zin. Ze had juist
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zoo'n groot verlangen naar Luik, naar het vroolijke, drukke
straatleven, de samenkomsten op concerten en matinees en
al die genoegelijke dagvullinkjes.
bazars
Hier was nooit iets, of 't moest 'n lezing zijn en daar
kwamen alleen vervelende menschen. En die zaten dan met
geleerde, uitgestreken gezichten to kijken ! 't Was haast
niet de moeite waard je voor hen behoorlijk aan to kleeden.
En vender een toertj e met V a n T r e c h t in een open of
in een dicht rijtuig en dan weer de maaltijd met V a n
T r e c h t en den langen avond met V a n T r e c h t, en morgen
net zoo en overmorgen ook net zoo en - na overmorg en . .
Je werd pier geel en oud van verveling, ze had heusch
we] eene opfrissching noodig. Sinds Naar man geweigerd
had de uitnoodiging van G r e d i n e aan to nemen, deed ze
Been moeite meer Naar lusteloosheid to verbergen. Ze stond
laat op en zag hem dikwijls niet vo6r het koflEleuur. Zijne
pogingen om haar wat „aan de boeken to krijgen" waren
ten eenenmale mislukt en dit was hem bepaald eene teleurstelling.
„Toe, I n a, je hebt toch niets to doen, teeken jij nu eens
dien stamboom voor me na. Ik heb er mijn broer een beloofd en heb vooreerst geen tijd".
„Wou je 'n bezigheidj e voor me bedenken ? ik bedank je
wel voor z ulke malle werkj es straks last je me nog
matjes vlechten ..."
H u d o 1 f lachte en dacht, dat ze gekheid maakte.
Na een poos : „Je zit zoo stil to kijken I n a ? verveel je
je pier?"
„Wat kan je dat non schelen".
„Natuurlij k".
„Alsof je daar een hand voor zou verdraaien."
„Kom, ik weet wel, dat je 't zoo niet meent."
Hij vatte Naar hand en herhaalde zacht met een veelbeteekenend lachj e : „Ik weet wel, dat je het zoo niet
meent en dat je 't niet kunt helpen als je wat prikkelbaar
bent.... missehien.... er zijn toestanden..."
I n a stoof op. „Wat praat je toch altijd van 'n toeo. E. II 1
3
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ook wel. Dat mankeert er nog maar aan."
Hij Wilde ook scherp antwoorden, maar bedwong zich
en zweeg. Op zijn gezicht was duidelijk to zien, dat hij
bij zijne veronderstelling bleef en glimlachend keek hij
naar de ledige plaats op den stamboom, die hij eenmaal
zou invullen. I n a volgde zijne oogen en raadde zijne gedachte ; geergerd stood ze op en ging de kamer uit.
„Zou je het heel erg vinden 'n paar dagen alleen to
zijn, Rudolf?"
„Hoe bedoel je, Ina ?"
„Ik denk er over een paar dagen naar L u c i e d e
C h a m a r r e to gaan en dan tevens mijn bestellingen bij
m'n naaister in Brussel to doers. Voor jou is 't Loch maar
vervelend en je wilt daarenboven zeker liever niet weg."
„Ik zal me dan maar troosten met het vooruitzicht,
van je terugkomst. Maar, kindj e, F r a n c i n e d e W a a 1
zou her komen."
„Nou ja. Maar ze kan even goed een anderen keer
komen. Ze heeft zelf belet gevraagd, dus zijn we Loch
vrij to zeggen als het niet schikt."
„Dat is waar."
„Zaterdagochtend ga ik. Ik zal wat moois voor je
meebrengen."
't mooiste voor mij, dat
„4, doe dat maar niet
en jij."
„Hoe galant ! B e r t u s moet m'n koffer van zolder
of halen.... Ja, die B e r t u s, ik won, dat we een anderen
knecht hadden."
„Waarom ? Hij doet zijn plicht en is zeer aan mij
gehecht."
„Nu, dan is hij zeker jaloersch op mij! En dan die
eeuwige verhalen over „mevrouw van vroeger". Hij vindt,
geloof ik, dat mijn plaats hier in huis mij niet toekomt."
„Ach, 't is 'n ouwe man en die zijn wel eens eigenaardig. Niet waar, I n a ?"
„Ik weet niet. Ik ken er verder geen."
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In de da gen, die nu volgden, was I n a een en al
bedrijvigheid en opgewektheid; ze had allerlei oplettendheden voor R u d o 1 f en maakte zelfs eenige visites aan
Naar „dierbaren."
Maar den avond vSor Naar vertrek, verzwikte R u do 1 f,
bij het uitspringen van het rijtuig zijn voet z6 6 ernstig, dat
hij niet naar boven kon komen en B e r t u s meneer H a r m e n
ging halen om hem samen de trap op to dragen.
„Moet ik soms naar het telegraafkantoor, mevrouw ?"
kwam B e r t u s aan I n a vragen, toen zijn meester eindelij k
goed en wel op een kanapee lag uitgestrekt. I n a hoopte
dat R ii d o 1 f zou zeggen : „Welnee, kind, ga maar gzrust."
Maar Mj zei niets en kreunde zachtj es van de pijn.
,,Dadelijk, Bertus," zei ze ongeduldig, „ik zal je wel
zeg gen wat j e doen moet, poor."
„Ik zal 't wel meenemen," zei J a s p e r, „ik ga den
dokter halen."
I n a schreef Naar telegram en reikte het J a s p e r met
een tragisch gebaar over.
„Dat dat nil ook j uist moet gebeuren ..."
„Je hadt liever g ehad, dat het morgen gebeurd was,
hee ?" zei hij scherp.
Dokter V e e r s e verklaarde, dat het eene laugdurige
g eschiedenis zou worden.
„Kan ik naar beneden gedragen worden, dokter ?"
„Geen kwestie van. Doodstil blijven liggen. Waarom
zou u dat ook doen ? 't Is pier boven wel zoo gezond ook."
„'t Is zoo'n geloop en zoo'n last mij van alles to komen
bovenbrengen."
„Kom, kom ! uw vrouwtj e heeft jonge beenen. En
nu zal ik u morgen leeren, hoe de voet moet gezwaehteld
worden, mevrouw, tweemaal per dag. Bonsoir, het beste."
„Wil je wel gelooven, In a, dat ik haast blij ben, dat
ik dit ongeluk heb gekregen ?"
Ze kleurde en gaf hem een kus.
„Nu kan F r a n c i n e d e W a a l toch komen," stelde
h.ij voor in de stille hoop dat ze dat n jet zou vinden. Het

36
zou zoo heerlijk zijn Naar zoo heelemaal voor zich alleen
to hebben. „Schrijf Naar dan even."
„Zeker. Wat is 't voor 'n soort mensch ?"
„O, je zult zeker veel van Naar houden. 't Is 'n best
kind. Ik vertelde je wel eens hoe voorbeeldig ze haar tante
heeft opgepast."
,,En...? Geerfd ?"
„Dat weet ik niet. Ja 't is 'n goed meisj e."
„O foei ! goed gaat dikwijls samen met vervelend. Dan
zal ze wel vervelend zijn! Als ze maar niet to goed is voor
mij, dat goede meisj e. Ik ben erg benieuwd Naar to aanschouwen."
I n a had geen lust F r a n c i n e van den trein to gaan
halen. Het was wel een uur rijden en ze kon R u do 1 f Loch
niet zoo lang alleen laten !
Toen F r a n c i n e binnenkwam, dacht ze, dat B e r t u s
Naar in een verkeerde kamer had binnengeleid : ze zag neef
R u d o l f met 'n blooten voet op de canape liggen en I n a
over hem heengebukt, op 't punt hem zijn sok aan to
trekkers.
Verlegen en onhandig bleef Fran c i n e aan de deur staan.
„Ha, F r a n c in e! kom binnen, 't is net klaar !" riep
V an T r e c h t, „j e moet dit maal naar mij toekomen, want
ik kan je niet tegemoet gaan. M'n vrouwtje" stelde
hij I n a aan Naar voor, „bezig Naar ouwen man wat op to
lappen."
Dadelijk diep begaan met z'n ongeluk, vergat F r a n c i n e
zich zelf.
„Wat ? bent u ziek, neef ? Loch niet erg! Misschien kan
ik nog wel helpen."
„'t Is niet erg
verstuikt maar
en 'n heerlijke
verpleging."
„Oppassen is zoo heerhjk, niet waar, mevr... nicht," zei
F r a n c i n e en er kwam een vochtige glans in Naar trouwe,.
bruine oogen. I n a vond het net zulke oogen als die van Mila.
Zoodra F r a n c i n e voelde, dat I n a naar Naar keek,
werd ze weer stijf en bezet met zich zelf.
„J ja kom, Fran c i n e ik zeg maar dadelijk Fr an-
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c i n e en ik heet I n a leg je goed of en. . ." Toen werd
ze zoo verdiept in de beschouwing van F r a n c i n e dat ze
eenvoudig vergat door to prates. Wat 'n mensch ! wat 'n
mantel! zoo'n suit! en die japon! hoe was 't mogelijk, dat
je zoolang op de wereld geweest was en nog niet moist, dat
groen je niet stond. Waar had ze in hemelsnaam nog
zoo's stof kunnen vinden ? zoo antiekig ! En dan dat rechtvaardige kapsel ! dat Naar, zoo pijnlijk-glad getrokken ! en
dan die groote handen, waar ze geen raad mee wilt. Ja,
ze moest wel 'n heel goed meisje zijn !
F r a n c i n e bleef harkerig staan. Ze voelde onduidelijk
welken indruk ze op dat elegance vrouwtj e moest maken.
Wat bewoog die zich vlug en gemakkelijk in Naar zijden
,japon, zoo aardig ritselend bij elken stap ! en dat keuriggekapte hoofdje ! 't was of ze zoo naar 't bal moest gaan.
,,Wat is nicht mooi !" fiuisterde ze met 'n soort van ontzag, then I n a even weg was.
R u d o l f glimlachte. „Ik hoop, dat jullie goeie vrinden zult worden".
's Avonds maakte F r a n c i n e schuchter de opmerking
of 't eigenlij k niet onbescheiden geweest was, bij zoo jonggehuwden belet to vragen.
„Kom, kind, wat 'n dwaasheid", proestte I n a nit, „we
zijn geen achttien jaar weer en 't nieuwtj e is er al lang of".
„He, nicht".
„Scheid uit met dat „nicht". Dat is nou zoo'n onuitstaan baar woord".
„Nni.. In a, als ik u wat helpen kan in de huishouding, dan dol-graag of als u wat sokken voor neef
heeft to mazen ..."
In a keek Naar aan alsof ze Chineesch praatte. „Goeie
F r a n c i e xi... jawei... en je mag ook de staart van Mila
uitkammen".
„Graag, nicht".
Ja, 't was wel 'n bijzonder goed meisje !
F r a n c i n e had Naar leven doorgebracht op een eenzaam buitentje. Ze zag bijna nooit iemand en leefde alleen
met Naar vader, dies ze liefhad en vreesde tegelijk. Hij
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was geen kwaaie man, maar heerschzuchtig en eischte
blinde gehoorzaamheid van zijn kind. Hij had nooit kunnen begrijpen, dat dat kind ook eenmaal mensch was,
geworden en het tot mensch-geworden kind had nooit de
kracht en het initiatief gehad voor zich een eigen leven te
eischen en to makers. Hij zou het heel ongepast gevonden
hebben als ze een eigen wil en een eigen oordeel had gehad..
En zoo was in het kleine, eentonige, sle ur-leventj e het kind
opgegroeid tot een oud, saai kind. Het feit, dat vader
voor haar belet vroeg bij reef V a n T r e c h t was een heele
gebeurtenis in Naar leven. Dat had vader gedaan omdat
hij in de stad eene kuur moest ondergaan. F r a n c i n e'a
verblijf aldaar zou geheel overbodig geweest zijn, want hij
had haar pulp niet noodig en daarenboven
't was maar
onnoodige uitgave ! Goed dat was ze. Voor Naar bestond er nets heerlijkers dan jets to kunnen doen voor
anderen, vooral als 't zieken of hulpbehoevenden waren.
Ze had eene ingeboren behoefte zich aan anderen to wijden
en to geven. In haar eenvoudig hart was een schat van
liefde. Niemand had Naar ooit om die liefde gevraagd.
Toen In a eens klaagde over „dat eeuwige gezwachtel"
„Toe, I n a, laat mij het doen. Ik zou het zoo heerlijk
vinden en ik zal zoo mijn best doers het goed to doen."
Ina nam het aanbod gretig aan.
En F r a n c i n e toonde R u d o l f zooveel toewijding en
oplettendheid, dat hij haar eens ontroerd de hand kuste.
,.Net als in de komedies," lachte I n a, die net binnenkwam, „daar komt de vrouw ook altijd binnen op 't oogenblik, dat haar man de logee kust. F r a n c i e n, F r a n c i e n,
nou begrijp ik waarom R u d o 1 f in zijn slaap jou naam
uitspreekt."
Fran c i n e was dood verlegen. Ze wist geen enkel
schertsend woord to antwoorden.
„Last jij ze maar praten, meid," zei V a n T r e c h t.
Meer nog dan door hare trouwe zorgen, stal ze zijn hart
door Naar grenzenlooze belangstelling voor den Olmenhof
en alles wat daarop betrekking had. A.ls V an Pr e c h t haar
iets vertelde, was ze er geheel in; dan was 't alsof er voor
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haar niets belangrijkers ter wereld bestond. Ze bekeek
zijn papieren en platen en las hem uit-en-ter-na voor uit
„De Geschiedenis van het Geslacht V a n T r e c h t" met al
de aanteekeningen, die hij er aan den leant had bij geschreven.
Ze kreeg zoo'n vereering voor Naar neef, dat ze het in de
eenvoudigheid van haar eerlijk hart noodig vond dit aan
In a to zeggen. Die vond die biecht eindeloos grappig
en ze kon niet nalaten het zoowel aan R u d o 1 f als aan
J a s p e r over to vertellen.
„Dat is zeker," zei J a s p e r, „ze heeft 'n hart van
goud. 't Is jammer dat zoo iemand niet g etrouwd is."
„Trouw jij ze dan."
„Ik ben niet goed genoeg voor haar."
,,Eigenlijk zou ik 't ook niet kunnen uitstaan."
't Is maar jammer, dat goeie menschen meestal zoo
onmogelijk vervelend zijn. Weet je, en dan heeft ze zoo'n
wanhopige hondentrouw. Heb je wel eens opgererkt, dat
ze op Mila lijkt ?"
„Ja, tenminste :de oogen. Maar iedereen lijkt op 't een
of antler dier, zegt men."
„Op wie lijk ik dan, Jas P"
„Jij ? bedek news en mood eens met je hand dan zal
ik het je zeggen. Op 'n . . . op 'n .. . ."
„Komt 't nou haast ?"
„Ik zou zeggen op 'n kat."
Hij keek naar het gladde, refine voorhoofd met het
fraai-ingeplante Naar en de fij ne ernstige, wenkbrauwen.
Hij vond dat het niet in overeenstemming was met de nitdrukking van de oogen, het onbeduidende neusj e en den
spotachtigen, zelfzuchtig en mood.
„Hoe gek ! als je 't eerst je voorhoofd alleen zag, zou
je er een heel antler gezicht bij verwachten."
Op een goeien dag verseheen op den Olmenhof, Madame F r e n a u 1 t, de naaister uit Brussel, die I n a bij zich
liet komen, nu ze niet naar Naar kon toegaan. Ze kwam
met al Naar doozen en doosj es aangezet. Toen B e r t u s
Naar opendeed, nam hij zijne waardigste houding aan en
bleef hoog opgericht staan. Madame kefte druk tegen
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hem op, maar hij keek strak voor zich uit over Naar hoofd
heen, alsof er niemand was. Hij had niets op met dat
Belgische goedj e, dat de nieuwe mevro uw her allemaal in
huis haalde, dat Belgische goedj e, dat zoo gauw praatte,
zooveel lachte en zooveel kleurtj es aanhad.
Juist stale F r a n c i n e de gang over.
„Ah ! voila la flue veuillez me montrer ma chambre.
N'est ce pas, afin que je me debar . . ."
Brigitte kwam gelukkig to hulp, wees madame haar
kamer en vertelde Naar giegelend welken Hater ze gemaakt had.
Madame Fr e n a u it was een bewegelijk, dik, klein
menschje ; ze dribbelde zoo bedrijvig alsof ze op wieletjes
liep en ze hield nooit Naar mond. Hare verhalen volgden
elkaar zoo rad op, dat je nooit wist waar ze 't nu eigenlijk over had. Ze gevoelde zich op den Olmenhof volkomen thuis, was heel familiaar en bemoeide zich met
alles. B r i g i. t t e beschouwde ze als voor Naar persoonlijke
dienst bestemd en B e r t u s hield ze smakelijk voor den
gek. F r a n c i n e vond ze zoo'n soort wonderdier, iets als
'n zeldzaamheid, bewaard nit vroeger tij d en ze vroeg aan
I n a of alle Hollandsche vrouwen er zoo stijf en archisolide uitzagen. Menigen vroolijken ochtend bracht In a
met Naar door. Mevrouw F r e n a u 1 t moist allerlei pikante
historietj es uit Luik to vertellen en ze droeg ze met zooveel kleur voor en de kleine, dikke handjes bewogen zich
daarbij z66 welsprekend, dat I n a sours op de sofa neerviel
van het lachen.
Aangemoedigd door een spottend woord, dat In a zich
over F r a n c i n e liet ontvallen, vertelde ze ook hoe ze
Naar den eersten dag „pour la file" had versleten. Samen
besloten ze toen een s wat fatsoen in „la bonne file" to
brengen. Hoe ook Fr an c i n e tegenstribbelde, ze moest het
nieuwste korset-model aanpassen. Madame trok het met
een kordaat rukj a dicht en Coen F r a n c i n e hierin bezwaar had:
„Madame, si vous ne vous serrez, jamais vous n'aurez
la taille a 1'asperge."
Ook moest ze een keus doers nit Madame's toilettes,
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I n a wilde er haar een cadeau doen. F r a n c i n e weifelde
en koos eindelijk een bescheiden, groenbruinachtig kleurtje,
het meest onbestemde, dat er bij was.
„Comment, madame! et monsieur v a n T r e c h t qui
adore le rouge !"
„Ja... , ja," zei I n a veelbeteekenend, „en ik weet
wel wie er nog meer zooveel van rood houdt."
Francine kleurde en gaf eindelijk aarzelend toe; het
rooie, opzichtige toilet werd gekocht.
En 's middags aan tafel was het: „Nou zal j e es wat
zien, J a s p e r, F r a n c i e n heeft voor jouw plezier rood gekozen en als ze dan dat mooie, nieuwe korset aanheeft .. .
nou, Jas..,"
r a n c i n e kleurde erbarmelijk, ze had wel de kamer
willeu uitloopen van schaamte. Wie praatte er nu ooit
over een corset in tegenwoordigheid van een man!
Het was I n a's scherpen blik niet ontgaan, dat F r a nc i n e den laatsten tijd meer werk van Naar toilet maakte
en zelfs pogingen deed om eenigen krul in het rechtvaardige
haar to breng en. Ze was dadelij k klaar met Naar gevolgtrekkingg : F r a n c i n e wilde J a s p e r bekoren, Ze was verliefd op hem! Die mogelij kheid was voor Naar een bron
van pret en ze kon niet laten er F r a n c i n e voortdurend
mee to plagen en Naar telkens to zeggen, dat J a s p e r eon
oogje op haar had. En ze zou niet rusten voor ze haar
had laten bekennen, dat ze verliefd was op hem.
F r a n c i n e mocht hem werkelijk ook heel graag, hij
was zoo knap, zoo groot en zoo breed en hij had zulke
vriendelijke, goeie oogen. Hij was bijna de eenige man,
then ze in haar saai Leven ooit ontmoet had. Maar ze zou
het zichzelf nooit in 't hoofd gehaald hebben verliefd to
worden op iemand zooals J a s p e r H a r m e n; ze zou niet
gedurfd hebben. 't Was bijna ongepast. Hij imponeerde
Naar zoo, en ze voelde zichzelf altijd als eon oud, vergeten
ding, waar niem and op let. Maar sinds I n a er telkens
weer over praatte als over lets heel gewoons, ging ze voorzichtig aan en bijna tegen Naar eiigen wil, aan die mogelijkheid denken. En J a s was ook altijd heel aardig en be-
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leefd voor Naar. In zijn fijn voelen hinderde het hem voor
F r a n c i n e, dat Iii a Naar zoo dikwijls bespottelijk maakte
en dan had hij zoon' aardige goedhartige manier er haar
nit to redden.
I n a lachte zich sours tranen over F r a n c i n e's naive
opmerkingen en Naar brave, ouderwetsche idees over liefde
en huwelijk. 't Was om to gieren, zulke goedige idealen
als ze er op nahield. Ze vond er geen grooter genoegen in
dan F r a n c i n e over die dingen to laten praten.
„Ben je dikwijls verliefd geweest, F r a n c i n e ?"
„Ach..."
„Kom zeker wel, biecht es op."
„Een keer."
„Zie je wel? Op wie ? op 'n dichter of op een pedikuur ?"
ouwere dominee."
„Op 'n ouwe
„En ? Hoe is 't toen afgeloopen."
,,Hij... hij is weer hertrouwd."
„Foei, hoe leelijk van hem! O, dus 'n weduwnaar .. .
non, daar kan ik van meepraten en dat zou ik je nooit
aanraden ..." zei I n a om haar to ergeren.
F r a n c i n e keek Naar ontzet aan. Ze wist niets to zeggen.
„Nou ... Coen was je genezen van de weduwnaars .. .
en then ? 'n ouwe jongenheer ?"
„Toen niet weer. Ik ontmoet nooit iem and."
„Nou je zal ook nog wel es 'n half sleetj e krij gen,,
net als ik," troostte I n a, „en dan kan j'em gezellig opkweeken met watten en kamillen."
F r a n c i n e nam 't als hooge ernst op en zei met
verontwaardiging :
,,H^, I n a! ik vind R u d o l f een shoes."
„Ja, dat weet ik wel. En ik zal bepaald jaloersch worden."
„He nee," smeekte F r a n c i n e met 'n kleur.
„Als je R u zoo aardig vindt, hoe vindt je J asp e r dan
wel niet ?"
„Ach..."
„J a s p e r zal nooit trouwen. Dan is 't die en dan is 't
die... maar hij is uit pure liefde nooit tot 'n huwelijk
kunnen komen. Nu, alleen ben je misschien wel zoo goed af."
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„Nee, I n a. Ret is zoo heerlijk je zoo heelemaal voor
iemand op to offerers en je zoo geheel aan hem to wijden."
„Pfft, pfft ... jij zou veel to goed zijn voor zoo'n man.
Geef 't beestj e goed voer, dat is alles wat hij verlangt."
Fr an c i. n e keek diep-ernstig.
„Ik zou alles voor 'em doen, alles voor 'em overhebben.
Het liefst zou ik den heelen dag aan zijn voeten liggen."
I n a schaterlachte. „Ja, verbeeldt je, dat hij dan 'n
bezoeker krijgt en die zegt : „Waar is je vrouw ?" O, die
ligt order tafel aan m'n voeten."
,,Ach," zei F r a n c i n e. Ze lachte volstrekt niet.
„Nu, wie j ou eenmaal deelachtig zal worden die is
goed af."
„O -- dat zal niemand me ooit vragen," zei ze doodcenvoudig en zonder een zweem van bitterheid. „die zou
er nu van mij houden ! Ik ben immers zoo leelijk en vervelend."
wie !" herhaalde In a veelbeteekenend. ,,Nie„Wie
mand zou daar om vragen F r a n c i e n, nu ben je niet
eerlij k. Kan je je niemand bedenken ? Ik zou dan wel
kunnen antwoorden op dat: wie P Ja, ja, denk je dat ik
geen oogen heb P dan zou ik geen vrouw zijn."
De arme F r a n c i n e keek Naar bleek, bijna ontzet aan.
„Dacht je, dat ik het niet al fang gemerkt had," ging
ze onverbiddelij k voort, „dat J a s p e r pier om jou komt ?
Vroeger kwam hij haast nooit Kier. En nu? en om wie
anders dan om j ou ? om mij sours ?"
„Ja," zei ze oprecht eenvoudig en zonder er jets mee
ik dacht om j oii".
„ik geloof
to bedoelen
I n a, met ingehouden pret over dat gezegde, gooide
zich lachend aachterover in Naar stoel.
dat kennen we. Nu goed, zeg j ij dan maar
„Jawel
niet vertellen aan R u d o 1 f hoor
dat 't om mij is
maar ik denk er dan 't mijne van."
Zenuwachtig stand F ran c in e op, 't schreien nabij.
I r a zag het. ,.Kom, kom, meisj e, je verstaat ook Been
gekheid. Zal ik je dan nooit weer plagen of jets vragen ?
Vindt je Ina 'n slecht mensch ?" Ze keek Fran c i n e zóó
vlak bij en zoo lief-smeekend aan, dat die, zichzelf weer
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maar boos
dat kan ik niet. Dat kan niemand."
op je zijn
Was het toeval of opzet dat ook R u d o 1 f telkens met
haar over J a s per sprak ? Dikwij is had hij het over hem
als ze bezig was met zwachtelen. 't vas 'n eigenaardige
vent, nou ja, maar zoo'n trouwe kerel en zoo door en door
eerlij k. Nee, 'n goed vrind, daar kon je op aan en zoo
aardig was hij vroeger altijd geweest voor zijn zieke,
knorrige moeder.
Jammer, de jongen had altijd to veel geld gehad en
to veel vrijheid, daarom was hij nooit ergens toe gekomen.
Het zou hem verwonderen of hij nog ooit zou trouwen,
naaar wie zijn vrouw werd was goed of ... En F r a n c i n e, ze
iuisterde, met bevende handen den langen zwachtel windende.
En zoo ontstond in F r a n c i n e's mooie, eenvoudige hart,
de liefde. Maar het was niet die liefde, die geweldig komt,
die in eens daar is, die fel uitslaat, die je hart hooger
doet kioppen en je een vrijer, een fierder kijk geeft op 't
[even deze liefde kwam aarzelend-aan, telkens weer
schuw verdrongen en telkens weer aangewakkerd door
pressies van anderen. Het was niet het mooie geheim,
dat je je-zèlf trotsch bekent, en dat je gierig verborgen
houdt voor anderen Kier werd 't mooie geheim beduimeld, uitgerafeld en klein gemaakt door I n a met hare
voortdurende toespelingen, en bedekte bespottingen ; ze
deden F r a n c i n e' s stem hokken in de keel en Naar hart
bijna stilstaan uit angst en schaamte, dat ze zich zou ver,raden in J as per s bijzijn en hij, die de dubbelzinnigheden
niet begreep en alleen medelijden had met Naar grenzenlooze verlegenheid, redde Naar telkens met vriendeli jke
zaehtheid argeloos nit den pijnlijken toestand,
J a s p e r kwam iederen avond op den Olmenhof en dan
werd er gewhist ; v a n T r e c h t was dol op whisten.
Die avonden, waarop Fr a n c i n e zich den geheelen dag
verheugde amdat J a s p e r dan kwam, waren toch eigenlijk
eene marteling voor haar, want ze had noch de gevatheid,
noch den geest om I n a' s aanvallen to beantwoorden en
slechts een paar maal, toen I n a wegens hoofdpijn boven-
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bleef, was de avond werkelij k een plezier voor Naar. Ze
voelde zich vrij er nu ze niet dien kritisch-spottenden blik
op zich voelde, niet zag die slanke, elegance gestalte, die
zich zoo makkelijk door de kamer bewoog en naast Welke
ze zich zoo hopeloos leelij k en stij f voelde.
„'t Is toch maar wat aardig van je, J a s p e r, zoo
iederen avond aan mij op to offeren en hierheen to sj ouwen.
Ik ben je er heusch heel dankbaar voor," zei V a n
T r e c h t op een avond.
„Ja, 'n echte opoffering voor 'em," zei In a, F r a n c i n e
aanstootend, „en hij komt Kier niet graag."
,,ik ben zoo kwaad niet als ik er uitzie", zei H a r m e n.
„Wat zeg jij er van, F r a n s j e, is hij beter dan hij er
uitziet P"
„Ik geloof het wel," zei ze met 'n wanhepige poging
ook een schertsenden too . aan to nemen.
dus
en ze vindt, dat je er erg goed uitziet
„Nou
je begrij pt hoe goed ze je dan vinden moet."
F r a n c i n e bloosde als 'n ongelukkige en bukte zich
over Naar kaarten, waar ze nog niet best mee terecht kon.
Ze had pier voor 't eerst in Naar leven whisten geleerd.
„Kom, F r a n c i e n, jij moet kleur waken. Wat maak
je :' ik wed harten. Heb ik 't niet g ezegd ! Zij speelt maar
graag in harten."
J a s p e r en F r a n c i n e, die partners waren, verloren
de partij .
„Wat zijn jullie toch benijdbaar ! zbo ongelukkig in
't spel!"
„Hoe dan ?" vroeg F r a n c i n e argeloos.
„Weet u dat Diet ?" vroeg J a s p e r Naar met zijne
vriendelijke oogen vlak aankijkend „ongelukkig in 't
spel, gelukkig in de liefde. Maar ik heb 't nog niet gemerkt," zei hij dwaas-tragisch en met een diepen zucht.
Ze stotterde, dat ze 't nooit gehoord had en liet in haar
verwarring, 't heele spel, dat ze bezig was to schudden op
den grond vallen. J a s p e r stood haastig op om de kaarten
op to rapen en toen zij zich bukte om ook to helpen,
bonsten ze met de hoofden tegen elkaar aan.
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I n a lachte hard en schel en zeide, dat dat afgesproken
werk was. J a s p e r zei niets. maar hij vermeed I n a's spot-

tenden blik to ontmoeten. Haar wijze van lachen, gerijmd
met Naar gezegden, deden een Licht bij hem opgaan. Hij
werd hoe langer hoe stiller en hoe langer hoe stijver en
deftiger tegen F r a n c i n e. Toen ze even weg was, zei
hij boos:
„Ik vind het nets aardig van je, I n a, om F r a n c i n e
altij d bespottelij k to maker ten eerste omdat ze je gast
is en ten tweede omdat ze j e niet aan kan."
„Ach hee ! hoe ridderlijk ! 'n moderne ridder, want in
den ouwen tijd sprongen ze alleen in de bres voor de
s c h o o n e jonkvrouwen."
„Mooi of niet dat doet er niets toe
maar ik zeg,
dat het niets aardig is. Wat zeg jij, R u d o 1 f. . . ?"
„Ik zeg, dat F r a n c i e n 'n best, goed kind is."
„Jullie zijn me bepaald to braaf, allemaai ! ik zou me
naast juilie zoo 'n doortrapt-slecht wezen gaan voelen
hopeloos verdorven en. . ." Francine kwam weer binnen.
„Ze zeggen dat ik zoo slecht ben! vindt jij dat ook ?"
Fran c i n e vatte 't weer dadelij k hoog-ernstig op.
„Slecht !" zei ze verontwaardigd ; toeu bedacht ze zich :
„maar je doet sours je best je slecht voor to doen."
„Aardig geantwoord !" riep V a n T r e c h t.
Toen R u d o 1 f zoover was, dat hij mocht gaan rijden,
maakte hij, door J a s p e r en B e r t u s in 't rijtuig geholpen,
dagelijks kleine toertjes, beurtelings door een der anderen
vergezeld. I n a maakte zich er dikwijls op 't laatste moment
af, ze reed veel liever met J a s p e r op zijn kleine karretje.
„Kijk, Jasper
daar komt Rudolf thuis, Rudolf
met mevrouw Van T r e c h t, nummer drie."
„He, I n a, spot toch niet met alles."
„Zij zou 'n veel betere vrouw voor R u d o 1 f geweest
zijn dan ik." Ditmaal spotte ze niet. „Geloof je ook niet ?"
J as p e r dacht, dat ze wel gelijk kon hebben, maar hij
meende dat er lets treurigs was in de manier, waarop I n a
dit zeide en hij antwoordde opgewekt :
„Zeker niet. Van Tree h t had niemand anders dan
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jon moeten hebben. En Pik... geloof ... dat hij heel gelukkig is ... ! 'n beste vent ook, die R u ..."
„Spaar me alsj eblieft die lij st van al zijne voortreffeI.ijkheden
die ken ik nu al lang."
Madame F r e n a 111 t had Naar vertrek telkens onder
't een of ander voorwendsel verschoven. Het beviel Naar
zoo goed op den Olmenhof, maar nu had v a n T r e c h t
Naar Loch duidelijk to kennen gegeven, dat het lang genoeg
geweest was.
Familiaar als ze was, had ze al dikwijls bedekt haar
wensch to kennen gegeven ook Bens op J a s p e r s karretj e
to molten rijden. Nu vroeg ze hem ronduit of hij Naar niet
naar den trein zou willen brengen hij reed Molly toch
iederen dag of en het goed zou dan wel met mevrouw V a n
T r e c h t s rij tuig komen. J a s p e r vond het onbescheiden
menschje erg vermakelijk en beloofde het Naar.
„De kleine, dikke Fr en a u It wil 'n aanslag op zijn
hart doen, F r a n c i e n," lachte In a, „we moeten maar
meegaan, anders zie je hem misschien nooit terug."
„Monsieur a déjà place son Coeur !" zei Madame. Het
was haar illusie voor op den bok to zitten, maar de dikkert
kon het niet verder brengen dan haar eene korte been op
de as van het wiel to zetten. B e r t u s weigerde „madam"
to helpen en hij geed gaf ze het ein delijk op. Toen ze aan
het station was afgezet, nam ze van allen afscheid, alsof het
Naar beste vrienden waren en wenkte J a s p e r nog even
terug om F r a n c i n e iets over to reiken.
„Lorsque Mademoiselle en aura besoin."
Het was een gedrukt kaartj a waarop Madame's zuster
haar „trousseaux de marriage" aanbeval. I n a dreigde Naar
lachend met den vinger. J a s p e r bromde, dat het een canaille
was, knalde kwaad met de zweep en reed weg.
„Ik zou maar gauw bestellen, F r a n c i n e," plaagde
In a onbarmhartig.
J as per trok driftig aan de teugels zoodat Molly vooruit
schoot, F r a n c i n e, om zich eene houding to geven, riep
Mila. De hoed was het wagentj e een eindj e voor ; hij
draafde plotseling terug net op 't oogenblik, dat uit een
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smallen rijweg een rijtuig aankwam. Hij kon niet weer
wegkomen en kwam onder een der achterwielen. Huilend
en met een bloedenden poot bleef hij liggen. J a s p e r
hield op. In een wip was Fran c i n e bij het dier en
verbond hem met een zakdoek. Toen nam zij den hond
op, droeg hem in den wagen en nam hem op schoot. I n a
ging voorop zitten, ze vond het to akelig om aan to zien.
Een tijd lang zwegen ze, toen barstte F r a n c i n e schreiend
in zelfverwijten uit. Had ze den hond maar niet geroepen !
't was heelemaal h aaar schuld.
„Neen," zei J a s p e r zonder zich om to wenden, „uw
schuld was het niet."
„De mijne zeker," viel I n a nit.
„Je bent er tenminste de aanleiding van," zei J a s p e r
kortaf en toen zwegen ze weer.
zoo'n mooie, dure pond !" zei I n a, „als
„'t Is zonde
hij maar niet doodgaat. Ik krij g zoo makkelij k geen andere."
F r a n c i n e zou den volgenden dag vertrokken zijn, nu
vroeg zij om de gunst to mogen blijven en Mila to verzorgen. Ze deed dit met het grootste geduld en de meeste
liefde en stond dikwijls 's nachts op om nog eens naar
hem to gaan kijken. Mila Wilde zich door niemand anders
laten helpen en werd zeer gehecht aan haar. J a s p e r vond
het om jaloersch to worden als een dier zooveel van je hield.
Het viel hem op, dat F r a n c i n e een heel ander mensch
was, wanneer ze met den pond bezig was. Ze dacht dan
niet aan zichzelf, maar niet zoo gauw was ze met I n a en
vooral met hem alleen, of ze werd gedwongen en onnatuurlij k.
„'n Echte vrouw," zei J a s p e r eens, „dat opofferende
zit er zoo sterk in".
„Waarom trouw jij Naar toch niet, Jas ?"
„Ik heb al gezegd : ze is to goed voor me. Ze wil me
niet eens hebben."
„Kom wat 'n onzin. Ze is dol op je. Probeer 't es!
je begrijpt toch wel dat Mila maar een voorwendsel is voor
haar langer-blij ven pier . . ."
J a s p e r zag Naar boos aan. „Nee, dat is het niet en
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dat weet ik zeker. En ik vind 't al heel min om dat
to denken."
Ze zag hem een oogenblik verward aan.
„Wat heb je toch eigenlijk tegen Fran c i n e ?" vroeg hij.
„Niets. IMIaar ik zou 't toch niet kunnen uitstaan als
je haar werkelijk op 'n zekere manier aardig Bing vinden."
Sinds F r a n c i n e's komst op den Olmenhof, en vooral
sinds het gebeurde met den hoed, was er jets tusschen
J a s p e r en Naar g ekomen. Hunne verhouding was niet
weer zooals vroeger. Ze meende sores to voelen dat ze
hem onsympathiek was g eworden en dat hij zijn best deed,
dit niet to toonei . Pat was alles de schuld van F r a n c i n e
^n I ri ,i hegoi f ang zamerhand flunk hekel a an Naar to krijgen.
I}at Ieelij ke, onhandig e mensch had zoo ongemerkt iedereen
in h uis weten in to pakken . R u d o if hield veel van haar,
B e r t u s vloog voor Naar tot Mila toe, die alleen meer
luisterde en J a s p e r . .: Zou het heusch waar
imar
zijn, dat hij over haar dacht als z'n vrouw ? 't Was toch
on.mogeh k ! die F r a n c i n e, zoo stijf en smakeloos en ververvelend. 't Zou zonde zijn van J a s p e r.
Ze was hem zoo langzamerhand g aan beschouwen als
haar vriend, haar „zebre," zooals in Luik de meeste getrouwde
vrouwtjes er op na hielden; dat hoorde er zoo bij. Hij was
het eenige lichtpuntj e in het dooie Maesterdam. Hij was
Naar amusement, de eenige, met wien ze eens lachen kon !
En dat zou F r a n c i n e Naar nu afnemen :' Hij praatte den
laatsten tijd erg veel over de voortreffelijkheden van V a n
T r e c h t; en F r a n c i n e ook als ze kans zag. 't Leek wel
afgesproken week van die twee haar daarover to onderhouden.
Ze vonden zeker dat ze meer werk van B u d o 1 f moest
maken en hadden zich misschien wel samen ten doel gesteld „een gelukkig paartj e" van hen to waken. Zou dat
een bedenksel van F r a n c i n e zijn om op zoo'n manier
J a s p e r voor zich to verzekeren ? Zou ze nog zoo slim ea
handig zijn ? Wat was hij altij d aardig en beleefd tegen
Naar. Zijn zachte stem en manieren waren eene nieuwe
bekoring voor In a. Tegen haarzelf sprak hij altijd op
spottenden toon.
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Morgen ging F r a n c i n e weg ! goddank ! en z kon voor
hoar part Mila meenemen. Zou J a s p e r haar nog vri^gen v66r
ze wegging ? Bat kon ze niet verhinderen, maar bespottelijk
waken in zijn oogen als ze er gelegenheid voor had dat kon ze
wel. Hij kwam dien dag eten. Op 't dessert liet In a
champagne schenken om op F r a n c i n e's aanstaande vertrek
to drinken. Ze sprak Naar een hartelij k maar tevens pikant
woordj e toe, met den noodigen dubbelzinnigen spot, wat
J as p e r niet ontging. Natuurlijk moist Fr an c in e nets
to antwoorden, ze zat er als een blok bij, dood-ongelukkig
zoo de aandacht op zich gevestigd to voelen. R u do 1 f bedankte haar voor al hare goede zorgen, en toen I n a weer
uit naam van Mila, en eindelijk stelde J a s p e r een toast
op Naar in. De arme meid, die in haar leven nauwelij ks
champagne had gezien, dronk uit verlegenheid telkens Naar
glas leeg, tot 't Naar schemerde voor de oogen. Na de
thee wenkte I n a Naar g eheimzinnig in Naar eigen kamer.
„Francine", zeide zij, „ik moet je wat zeggen. Jasper
heeft je wat to zeg gen en hij droeg mij op je to vragen
of je hem een onderhoud zoudt willen toestaan. Waar wit
j e hem nu 't liefst ontvangen ?"
F r a n c i n e begreep Naar maar half, ze stond Naar
sprakeloos aan to kijken.
„Ja hij wil n atuurlij k zekerheid hebben vb6r je weggaat, dat is duidelijk. Nu, ik weet er genoeg van om to
begrij pen, hoe het afloopt. Ik zou 'em maar pier ontvan gen, hee ?"
F r a n c i n e zag spierwit, Naar slapen bonsten.
„Wat... wat... heeft hij dan... gezegd 2"
„Alleen dat hij je alleen wou spreken. Maar neem
nu een raad van mij aan en doe mij 't plezier... en laat
mij eens eerst even je haar overkappen, 't zit zoo leelijk."
Als gehypnotiseerd liet Francine zich gedoen, ze besefte nauwelijks wat er met haar gebeurde. I n a kapte
Naar 't haar en stak er ongemerkt eene dikke, witte roos
in. Toen gaf ze haar wat eau de cologne, liet haar alleen
en zei tegen J a s p e r, dat juffrouw d e W a a 1 hem even
iets vragen won. Ze zat boven in den kleinen salon.
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F r a n c i n e vond den toestand ontzettend, hoe zou ze
^doen ? wat zou ze zeggen ? Ze was op 't punt to vluchten,
maar 't was of ze niet kon loopen. Daar hoorde ze stappen
op de trap en J a s p e r kwam binnen. F r a n c i n e stond
ml dden in de halfdonkere kamer ; rechtop stood ze, onbeweeglijk, alsof ze een visioen zag. J a s p e r verbaasd dacht,
dat ze hem niet gehoord had, en ging vlak voor haar staan.
F r a n c i n e werd ij skoud en Naar handen waren klam. Ze
sloeg de oogen even schuw-vragend naar hem op, bijna
smeekend. J a s p e r dacht weer aan de oogen van Mila.
Om een einde to maken aan die pijnlijke vertooning zei hij:
„Hadt u mij wat to vragen :'" In Naar oogen las hij wat
ze van hem verwachtte. , . then zag hij de roos en... begreep.
Weer zagen ze elkaar aan... in zijn blik was verontwaardiging en medelijden... hij had Naar wel op zijn knieen om
vergeving kunnen vragen... zoo voelde hij voor het erbarmelijke figuur, dat ze tegenover hem maakte. In Naar
blik was teleurstelling en schuwe schaamte, maar dat duurde
maar ern oogenblik. Getast in Naar vrouwelijke waardigheid,
bespot in Naar intiemste en mooiste gevoelens, kwam in
eens eene ongekende fierheid over Naar. Ze hief het hoofd
op en zei: „Laat mij alleen." Ze zei het heel gewoon, maar
voor haarzelf klonk het alsof een ander het gezegd had.
IIij bleef besluiteloos staan. Zoo graag Wilde hij Naar zeggen,
dat hij Been schuld had aan de hoogst ongepaste grap.
't is . . . ."
'n vergissing
„Me dunkt
Ze stond nog net zoo en met fiere zelf bewustheid
herhaalde ze: „Laat mij alleen."
„Ik vraag u duizendmaal eskuus," zei hij hartelijk. En
de deur ging achter hem dicht.
Zijne eerste ingeving was dadelijk naar I n a toe to
gaan en Naar flunk de waarheid to zeggen maar hij
bedacht zich en liep den twin in achter het huis. In a
zou er zich toch niets van aantrekken en alleen veel voldoening hebben, dat de grap net zoo geloopen was als zij
het bedoeld had. Toen hij een poos later op I n a's slaapslaapkamer licht zag en hare gestalte daar meende to zien
bewegen, ging hij gauw afscheid nemen van V a n T r e c h t.

52
Hij deed het met opzettelijke opgewektheid en verzocht
I n a voor hem to groeten. V a n T r e c h t vroeg niet,,
waarom hij zoo op eens wegging hij had altijd zulke
plotselinge invallen.
„J a s p e r is weg, I n a, hij laat je groeten. Hij was
erg opgewekt."
„Zoo ? !" zei ze verbaasd. Ze bleef nadenkend zitten^
F r a n c i n e kwam niet weer beneden onder voorwendsel
van zware hoofdpijn. Ze sloot zich in hare kamer op en
gaf Been antweord op I n a's kloppen op de deur. Ze viel
in een zwaren slaap tengevolge van de champagne en de
doorgcstane emotie en toen ze wakker werd, had ze een
gevoel alsof de wereld op Naar lag. De mogelijkheid op
het geluk, door I n a in Naar gesuggereerd, en waaraan ze
zelf nauwelijks had durven denken, was voorgoed voorbij.
Maar dat was nog niet het ergste : zij, die liever zou sterven
dan de minste avance waken, zij had zich tegenover J a sp e r
verraden. En dat was verschrikkelijk. Ze vertrok vroeger
dan Naar plan was, I n a was nog niet beneden en Coen Bing
ze haar in hare slaapkamer opzoeken.
„I n a, je hebt je zin. Je hebt me diep ongelukkig
gemaakt. Ik zal trachten het to vergeven, maar vergeten
zal ik het nooit . . ." Ze zei het met 'n stellige kalmte,
die I n a verbaasde. Nu bleef z ij een antwoord schuldig.
Eindelijk zei ze:
„Gut, F r a n c i e n, als ik geweten had, dat je 't zoo
ernstig opnam . . . ik dacht, dat 't . . . dat 't . . . alles
maar gekheid was . . ."
„Dat dacht je niet. Ik heb ,wel eens gezegd : dat je
je slechter voordoet, dan je bent. Maar nu zeg ik, dat je
slecht bent."
Ze ging naar de deur, rnaar keerde terug om Ina de
hand to reiken. „Adieu, het ga je goed. En ik hoop,
dat je Bud o 1 f gelukkig zult maker.."
Toen ging zij V a n T r e c h t goedendag zeggen. Door
de in Naar opgewekte fierheid, was zij nit Naar schuwe
zelf getreden en in Naar verdriet z66 zuiver en sterk voelend
dat her eene ware sympathie voor Naar was, gaf ze hem
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°nit eigen beweging een kus. Ze weigerde z6 6 stellig door
hem begeleid to worden naar het station, dat hij er niet
verder op aandrong.
„Zou er iets gebeurd zijn, I n a, tussehen die twee ?"
vroeg V a n T r e c h t. „Ze zag er vanmorgen bleek en
slecht nit en in de manier waarop ze mij een kus gaf, was
jets aandoenlijks."
ik weet niet goed wat
lets
„Ach," zei In a knorrig, „'t is een sentimenteel schepsel,
die zich altijd verbeeldt, dat ze op iemaud verliefd moet zijn."
Eenige dagen later schreef I n a Naar een allerliefst
briefj e en vroeg of ze haar Mila present mocht doers.
o1n ,,het weer g oed to waken."
I n a zat op Naar kamer naar buiteu to kijken.
Schuiten met dofgeel hoof, het grauwe zeil slaphangend,
dreveu onhoorbaar voorbij, staken spookachtig of tegen
den grijzen mist over de vale, troostelooze landen. Een
vlucht kraaien vloog op met rasperig gekras. Aan den
waterkant het treurig silhouet van een oud, gebogen visschertj e. Eentonig neurden de telegraafdraden langs den
weg, droefgeestig roekoeden de duiven. Langs het raam
drupte eentonig een goot. I n a luisterde naar al die geluiden. Moedeloos drukte ze het hoofd tegen de beslagen
ruiten. Weer zoo'n langen, saaien dag voor zich . .
Ze sprak sours in dagen niemand anders dan R u d o 1 f;
met zijne kennissen kon ze niet overweg, ze hielden niet
van Naar, ze was altijd zoo spotachtig, ja, ze waren eigenlijk
een beetje bang voor Naar. Nu ze verloor er niet veel aan,
het waren goeie, domme kneutj es, meer niet. J a s p e r was
al eerl half j aar op rein, trouwens met hem was 't ook
heelemaal nit! In zijne lange brieven aan V a n T r e c h t,
vroeg hij immers nauwelijks naar haar en verzocht alleen
terloops zijne groeten.
o, die lange stille avonden met Rudolf in zijne studeerkamer, waar 't zoo rook naar oude, muffe boeken !
't Was toch zonde, dat hare mooie jaren zoo in saaiheid
voorbijgingen . . .
Versuft door verveling en niets-doer vegeteerde ze
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voort. Ze werd zwaar en kleurig door to veel en to fijm
eten en gaf toe aan een drang tot slapen overdag. Zich
een levee scheppen, buiten het gewone dagleven om, een
eigen leven, onafhankelijk van de dingen om haar keen,
dat kon ze niet. De ledigheid van Naar bestaan vulde ze
aan met lezen van pikante boeken. Boeken, vol valsche
gevoelens en zinnelij ke toestanden, eene ongezonde lektuur,
die haar verbeelding overprikkelden en de disharmonie met
Naar omgeving nog verhoogden. Ze was onrustig, ongedurig met een sterke zucht naar emotie.
Ze had diep medelij den met zich zelf ; wat had ze het
Loch slecht getroffen met Naar huwelijk ! dat ook R u d o 1 f
in zijn huwelijk teleurgesteld zou kunnen zijn, dat dacht
ze zich niet in en dat kon ze ook niet. Wat zij van het
leven verwachtte, was gemak, afwisseling, om den tijd zoo
aangenaam en zoo spoedig mogelijk to doen omgaan. En
om al deze dingen gaf hij immers niet! als hij maar stil
thuis zat en zijn werk had! weer verlangde hij niet met
zijne rustige natuur. Aan een intiem, warm samenleven
voelde zij niet de minste behoefte.
Al dikwijls had ze getracht hem over to halen zijn
betrekking op to geven en van pier weg to gaan naar eene
groote stad. Hij werd to oud ook, zei ze, dat had hij
immers zelf dikwijls gezegd !
Ja, hij voelde zich wel oud, maar zoolang hij het doen
kon, zou hij zijn werk blijven doen. Hij had veel hart
voor zijne burgers en dan... zijn werk was zijn behoud,
hij klampte er zich als 't ware aan vast. Want in de behartiging van hunne belangen en in de sympathie, die hij
van hen ontving, vond hij eene vergoeding, eene aanvulling van de leegte in zijn huiselijk leven. In de drie jaar
van zijn huwelijk was hij tot de overtuiging gekomen, dat
In a eigenlijk niets voor hem voelde ; het had lang geduurd
vbbr hij 't zichzelf had willen en durven bekennen, maar
nu was hij er zeker van: ze had hem nooit liefgehad en
was alleen met hem getrouwd om eene positie to hebben.
Hij bleef dezelfde voor haar en verweet Naar nets. Het
was ook dwaas van hem geweest to meenen, dat hij zoo'n
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jong leven aan zich zou kunnen boeien. Hij verdubbelde
zijne zorgen en teederheid : misschien zou ze kunnen 1 e e r e n
van hem to houden... Maar I n a k o n niet van een ander
houden, k o n zich zelve niet opzij zetten. Het was hem
eene bittere teleurstelling, hij Teed er ontzettend onder,
zonder het ooit nit to spreken, zonder zich ooit to beklagen.
't Was hem of hij In a had verloren, maar hoeveel
biterder was dit verlies dan het heengaan van zijne M a r y.
Hij voelde zich nu veel eenzamer, dan Coen hij alleen op
den Olmenhof leefde met al zijne herinneringen aan het
verloren geluk.
Ook zijn vurige wensch een kind to hebben, had I n a
nooit gedeeld ; met Naar egoiste natuur zag zij hierin niets
dan last. Iliij sprak dikwijls over zijne illusie en was er
telken$ op terugg ekomen, maar Binds ze hem een s g ezegd
had, dat hij haar zeker alleen daarom had getrouwd, had
hij er niet weer over gesproken. Dat hij zoo verlangde
naar 't bezit van een kind, 't was niet alleen de vrees, dat
met hem het oude geslacht zou uitsterven, maar het scheen
hem voor I n a een groot geluk toe: haar levee zou dan
rijker en voller worden ; ze zou een doel hebben ; de teedere
gevoelens, die in elk vrouwenhart sluimeren, zouden outwaken.
Met den juisten blik van er-buiten-staand toeschouwer,
had J a s p e r dadelijk gezien, dat In a uit berekening getrouwd was. Hij kende Naar to goed om to durven hopen,
dat zij door R u d o 1 f s invloed tot hem zou worden opgeheven. In zijn sympathiek meevoelen voor zijn vriend had
hij alles meegemaakt en meegeleefd ; den langzaam zekerwordenden twijfel, de teleurstelling, al het bittere leed. Zijn
medelijden uitte zich alleen in de stille, rustige sympathie,
die hij hem betoonde. R u d o 1 f vond in zijne vriendschap
eene vergoeding voor de liefde, die I n a hem niet kon
geven. Giste hij, dat J as p e r Naar zoo juist zag, dat hij
tegenover hem steeds Naar woorden en daden in een gunstig
daglicht stelde
Telkens als hij na korter of langer afwezigheid op
den Olmenhof kwam, merkte hij op, hoe hunne verhou-
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ding weer veranderd en verkild was, al deed R u d o 1 f van
zijn leant ook wat hij kon om dit voor hem to bedekken.
Toen J a s p e r na zijne reis om de wereld in 't voorjaar weer terugkwam, was zijn eerste werk naar den Olmenhof
to gaan. Hij vond er B u d o 1 f alleen, I n a was voor eene
week naar Brussel gegaan. Hij vertelde van zijne reizen
en van alles wat hij gezien had.
„Maar ik heb er toch niet meer dat plezier in van
vroeger ... en als je dan thuiskomt, waar niemand op je
wacht, voel je weer dubbel hoe eenzaam je bent ..."
„Ach ja," zei R u d o l f en hij bleef melankoliek voor
zich uitkijken. Het viel J a s p e r op, dat hij zoo oud was
geworden en er slecht uitzag, hij had een vermoeiden,
treurigen trek om den mond.
„Zeg, waarom ben je niet mee naar Brussel gegaan ?
ik geloof, dat 'n kleine afwisseling heel goed voor je
zou zijn."
„Ach ... Ik ben ook wel eens meegegaan. Maar ik pas
niet bij zulke vroolijke menschen. En daarenboven ik voel
me niet zoo heel flunk den laatsten tij d. Ik weet niet wat
het is... gedrukt en zoo geaagiteerd."
„Je moest er eens uitgaan ..."
„O nee, voor geen geld. Ads ik eens niet weer kon
terugkomen .. , de Olmenhof... daar is alles voor mij."
„Ja, mooi is 't. Ik ben altijd blij, als ik 't weer zie."
„'t Is toch wel somber, heir P"
't Was de eerste keer, dat Jas p er hem dat hoorde zeggen.
„Dat vind ik niet. Vooral nu niet in dezen mooien
tijd. Wanneer dacht In a tern g to komen ?"
„O dat wist ze nog niet. En ze schrijft er ook niets
over. Nu... 't is goed voor Naar, wat vroolijkheid."
Ze bleven nog lang bij elkaar zitten zonder veel to
praten en Jasper nam eindelijk afscheid nadat hij Rudolf
had overgehaald den volgenden dag eene wandeling met
hem to gaan waken.
Toen hij den volgenden morgen op den Olmenhof
kwam, kon hij V an T r e c h t nergens vinden.
Toevallig naar binnen kijkende, ontdekte hij hem in

57
de oude benedenkamer. Hij zat in een der ouderwetsche
leunstoelen, met zijn rug naar 't raam. In zijne houding
was jets, dat J a s p e r verontrustte, zoo lamgeslagen en
ineengezakt.
„Van Trecht, slaap j
Langzaam wendde hij het hoofd half om zonder to antwoorden. Jasper g ing haastig naar binnen.
„Ben j e niet wel . . ."
„Waar blijft Ma r y nou 7 ze zei, dat ze dadelijk hier
zou komen . . " hij vroeg het met doffe, trag e stem.
J as p e r schrikte hevig.
„Ben j e niet wel, R u d o l f 7"
Hij ging vlak voor hem staan en toen hij zijn vriend
aanza g, vas 't hem alsof zijn hart stilstond : de mond hing
open, de oogeii staarden hem strak en roerloos aan, over
het gehele gezicht lag jets pijnlijk verwrongens. Het was
hetzelfde mensch niet mer.
Doodsbleek bleef J a s p e r een poos achter zijn stoel
staa,n. Zijn vriend had hij verloren.
Toen hij weer wat hersteld was van zijne ontroering
en rustig kon spreken, stak hij hem beide handen toe.
R u d o 1 f vatte ze beide werktuigelijk aan, de armen waxen
dus niet verlamd.
„Ga j e wat mee in den twin, R u d o l f 7"
H?j stond traag op en nam J a s p e r s arm. Zijn gang
was veranderd. Hij slofte. Aan de deur gekomen, bleef
hij stilstaan. Het was of hij trachtte eene gedachte vast
to houden.
„Nee," zei hij dof, „ik blij f pier, Mary komt dadelijk,"
en Mj sukkelde weer naar zijn stoel.
J a s p e r Bing dadelijk dokter V e e r s e halen.
„Ja," zei V e e r s e, Coen hij V a n T r e c h t gezien had,
„'n stille beroerte heeft hij gehad, 't kan zich herhalen.
Ik heb 't wel g edacht, dat er iets bij hem gaande was, hij
zag er zoo slecht uit en hij was bepaald zwak . . . en
daarbij zoo jets geagiteerds. Daarom schreef ik hem telkens alg eheele rust voor en vooral g een emotie."
„Is er direkt gevaar bij 7"
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„'t Kan in eens nit zijn en 't kan jaren lang duren.
Naar mijn idee zal 't laatste gebeuren."
J a s p e r telegrapheerde I n a. 's Avonds kwam ze.
„Dag, I n a . . ." zei Naar man Coen ze binnenkwam.
Verder vroeg of zeide hij nets en scheen ook nets to
beseffen van al hetgeen ze hem nit Luik vertelde. Later
dacht hij, dat ze M a r y was en vroeg waarom ze zoo lang
was weggebleven en waar ze toch geweest was. Snikkende
kwam I n a in de eetkamer. Hier vond ze J a s p e r zitten.
„O, J a s p e r," barstte ze uit, „wat is dat vreeselijk !'
en ik, die eigenlijk half boos op hem was weggegaan
en hem nu zoo terugvind. Ik had hem niet alleen moeten
laten . . ."
je hadt
maar dat was Loch even goed gebeurd
't Loch niet kunnen verhinderen."
maar ik ben toch niet altijd goed voor hem
„Nee
't Was ook zoo eentonig,
geweest
den laatsten tijd
't leven pier J a s p e r . . ."
Ze keek naar hem op met 'n flauwe hoop, dat hij Naar
zou tegenspreken.
Hij talmde, v66r hij antwoordde. Toen zei hij: „Je
kunt nog 'n massy voor hem zijn."
„Wat is dat ?" vroeg ze, luisterend naar een sleepend
geluid over de steenen in de gang.
„Dat is R u d o 1 f."
Hij kwam om de halfopen deur kij ken en bleef er een
poosj e staan. In a bedroefd ziende, ging hij naar Naar
toe, legde zijn hand op Naar hoofd en vroeg net als vroeger:
„Ina, heb je verdriet ?" Zonder het antwoord of to wachten,
slofte hij weer de kamer uit. Ze legde het hoofd op haar
armen en snikte wanhopig. Hoe dikwijls had hij Naar
gevraagd : I n a, heb je verdriet ? en dan lang aangehouden
maar dart had ze zich meestal knorrig afgewend en gezegd,
dat 't Loch ook heusch niet van Naar was to verwachten,
dat ze opgewekt zou zijn. En nu . . . ze voelde zich erg
ellendig en schuldig.
Het huis, de twin, alles kwam Naar anders voor ook
de geluiden hoorde ze anders. In den ernstigen klank
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van den grooten klok in de gang, Coen hij sloeg, meende ze
eene waarschuwing to hooren en het zoet g efluit van eene
merel buiten klonk Naar toe als een verwijt. Ze voelde
vaag nu het tragische van het levee, 't was of ze R u d 01 f
vanavond voor het eerst zag en ook het gezicht van B e r t u s
met zijne treurige oogen en grijs Naar trof Naar.
J a s p e r vatte Naar zacht bij den arm. Voor het eerst
wekte ze, nu ze zich liet gaan in Naar eerlijke emotie,.
sympathie bij hem op.
„Ga mee naar buiten, dat zal j e g oed doen."
Ze liepen den tuin door zonder spreken. Ze dacht aan
Naar eerste wandeling met R u d o l f op den Olmenhof ; ze
herinnerde zich dien dag nog zoo goed, hoe ze samen
hadden gegeten en hij zooveel zorgen voor Naar had. Nu
pas stelde ze die zorgen op prijs. Toen dacht ze, dat
niemand nu meer zorgen voor Naar zou hebben en ze begon
medelijden met zich zelf to krijgen. Maar het gevoel van
verwijt kwam weer boven toen J a s p e r zei :
,,Hij zag er slecht uit al zoo lang, vondt j e dat ook niet :'"
„Ja ... ach, als j e iem and dag aan dag ziet, dan valt
j e dat natuurlij k niet zoo op. . .," maar ze bekende zich
flauwtj es, nooit nog gezien to hebben, dat hij er slecht
uitzag ... Eigenlijk had ze al heel weinig op hem gelet.
Nu ja, dat was toch ook, wel beschouwd, niet to verwonderen; ze had 't voor zichzelf heusch ook zoo makkelijk
niet en had inoeite genoeg gehad om hare opgewektheid
to bewaren ! Ze bracht hem een kop thee, ging bij hem
zitten en vatte zij ne hand. Hij liet die willoos nemen zonder
Naar druk to beantwoorden en vroeg toen weer, waarom
ze toch zoo lang wegbleef.
De attaque herhaalde zich niet en V an T r e c h t
kwam in een paar weken aardig bij. Hij zou nog wel 'n
boel opknappen, maar 't zelfde mensch kon hij niet meer
worden. De gang was er uit, de pit; hij had geen initiatief
weer, hij was geheel lijdelijk en bijna hulpbehoevend. In
gebogen houding slofte hij door de gang en de benedenkamer. Het liefst zat hij daar. Hier, waar alles onveranderd
was gebleven, leefde hij weer geheel in 't verleden. Zoiider
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_zich bezig to houden, zat hij maar voor zich uit to staren.
B e r t u s en J a s p e r kende hij altijd, maar I n a niet. Ze
was pas zooveel later in zijn leven gekomen en de indrukken van de laatste jaren schenen als weggewischt.
I n a's zelfverwijt was gauw in medelijden met zich
zelf overgegaan. De toestand was voor Naar immers
honderdmaal erger dan voor V a n T r e c h t! Was ze vroeger
niets voor hem geweest toen hij haar met zijne liefde en
zijne zorgen omringde, veel minder kon ze nu zich zelve
vergeten om zich to wijden aan iemand, die niets weer gaf
en haar meestentijds met eens kende.
Het verdriet maakte Naar niet dieper en zachter, het
verbitterde Naar. Altijd alleen met R u do 1 f, met Wien men
niet meer praten kon..., dat lange zitten met hem aan
tafel.... hij at zoo langzaam, het was niet om nit to
houden. Ze moest 'n gewoon mensch bij zich hebben, maar
wie ? Op zoo iets kon je alleen zoo iemand vragen als
F r a n c i e n. Die zou zeker wel komen. En ze kwam ook.
Het duurde verscheidene dagen eer ze hare ontroering, den
vereerden R u d o 1 f zoo to zien, to boven was; ze kon hem
niet aanzien zonder de tranen in de oogen to krijgen. Ze
had een onuitputtelijk geduld met hem en was er kinderlijk
trotsch op, dat hij Naar altijd kende en haar telkens over
M a r y sprak. F r a n c i n e was veel in Naar voordeel veranderd. Het verdriet over het verlies van Naar vader had
Naar aangerijpt ; door het leven in eene groote stad, waar
:ze met veel menschen in aanraking kwam, had ze meer
onaf hankelijkheid en stelligheid van optreden gekregen,
was ze zelf bewuster en rustiger geworden. Nu en dan
schemerde V a n T r e c h t 't een en ander voor nit den
laatsten tijd. Toen eens J a s p e r en F r a n c i n e bij hem
zaten en hij Naar een pons nadenkend had zitten aankijken
vroeg hij: „En trouwen jullie nu nog samen ?"
De beiden wisselden een snellen, schuwen blik, F r a n c i n e kleurde, maar ze antwoordde rustig :
„We zijn wel wij zer," en lachend voegde ze er aan toe:
,„En ik wil 'em toch niet eens hebben."
J a s p e r lachte ook ; 't was 't eenige, wat hij doen

61
kon, maar F r a n c in e's schertsend gezegde had voor heir
meer beteekenis, dan ze kon vermoeden. Want hij was
Naar langzamerhand lief gaan krijgen om haar rein, mooi
hart, dat zich zelf geheel vergat in Naar warm meevoelen
voor anderen. Ditmaal was hij niet verliefd, zooals hij
vroeger zoo dikwijls geweest was, en hij was er blij om zich
zoo goed rekenschap to kunnen geven wa irom hij Naar
liefhad. Hij was niet bang dat ze neen zou zeggen nit
valsche preutschheid over 't dwaze voorval dat vroeger
tusschen hen had plaats gegrepen maar hield ze
van hemp
Op een avond, dat iii a boven voor Naar raam stond
to turen naar den schemer-omhulden thin en met verbittering daeht aan al die sombere jaren, die Naar nog wachtten,
zag ze J a s p e r en F r a n c i n e loopen, hand in hand. Spottend keek ze hen na : „J a s p e r heeft zich 'n verpleging voor
zijn ouden dag verzekerd !"

Potgieter en Busken Huet
DOOR

Mr. W. H. DE BEATJFORT.

E. J. P o t g i e t e r. Brieven
aan Cd. Busken Huet, uitgegeven door G. Busken H u e t,
eerste deel 1861-1868. Haarlem,
H. D. Tjeenk Willink en
Z o o n 1901.

De geschiedschrijver die eenmaal, wanneer ook het geslacht dat op Pot g i e t e r gevolgd is reeds ter ruste zal zijn
gelegd, de taak op zich wil nemen om to beschrijven hoe,
in het midden der negentiende eeuw, het Amsterdam van
de eenzame buitensingels en de sleedj es allengskens veranderde in het Amsterdam der drukke voorsteden en der
trams, en die daaraan zal verbinden een schets der gedaanteverwisseling op geestelijk gebied die de hoofdstad in
datzelfde tijdperk onderging, die geschiedschrijver zal
op den weg zijner onderzoekingen niet zelden Po t g i e t e r
ontmoeten en ruimschoots de gelegenheid vinden om uit
zijne geschriften een aanhaling to plaatsen. Po t g i e t e r
was een trouw noon van zijn land, maar in dat land was
de hoofdstad hem boven alles dierbaar. Amsterdam had
een zeer ruime plaats in zijn hart. Bijna een halve eeuw
heeft hij met een scherpen blik het leven dier stad gadegeslagen en het met een deelnemend hart medegeleefd.
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Het verleden van Amsterdam had hij lief met de eerbiedige
vereering eens zoons voor zijne moeder; het heden met de
onbevangenheid van V a n A l p h e n s streng bestraffenden
en nooit verschoonenden vriend. Want alles wat Po t g i e t e r
liefhad had hij op zijne eigenaardige wijze lief. Zooals hij
Amsterdam behandelde, behandelde hij ook zijne letterkundige vrienden. Wat zij in zijne oogen voortreffelijks
hadden gewrocht huldigde hij met warme geestdrift, maar
indien op dit voortreffelijke jets volgde dat niet aan zijne
hooggespannen verwachtingen beantwoordde dan scheen de
vroegere hulde vergeten, zij werd althans bij de nieuwe
beoordeeling niet weer in rekening gebracht. Hij toonde
hun dan zijne teleurstelling en zijn misnoegen met een vrijmoedigheid die hun vaak den lust benam om het vriendschappelijk verkeer van voorheen voort to zetten. Po t g i et e r s letterkundige loopbaan is rijk geweest aan dergelijke
verwijderingen van tijdelijken of blijvenden acrd. Zij hebben
den kring zijner vrienden voortdurend gedund. Voor B e e t s
als dichter en als mensch koesterde hij aanvankelijk de
hoogste vereering, maar toen de predikant van Heemstede,
naar zijne meening, to ver afzeilde in de pietistische waterer,
verweet hij hem dit zoo nadrukkelijk dat de beide dichters
voortaan naast elkander voortleefden als hadden zij elkander
nooit gekend.
Met den „mijmerenden schepper van IJmuiden" in 1863
nog zoo warm gehuldigd, werd de breuk nog weer opzienbarend. De omstandigheden waaronder deze verwijdering
van Vi s s e r in g en tegelijk van de overige mederedacteuren
van de Gids, op een na, plaats greep zullen wij straks vermelden. Zij vervreemdde Po t g i e t e r van den kring waarin
hij tot nog toe bij voorkeur verkeerd had en bij het
naderen van den ouderdom stand de grijze dichter dan ook
bijna alleen. Men achtte hem, men vereerde hem, maar
op een afstand. Slechts een letterkundige vriend bleef hem
steeds even dierbaar en werd nimmer verstooten hoe groot
zijne tekortkomingen ook mochten zijn, het was de man
aan Wien de brieven gericht werden waarvan wij de ver.schijning hierboven aankondigden.
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Potgieter s vriendschap met Busken Huet is
tegen alle beproevingen bestand gebleken. wie naar de
verklaring van dit verschijnsel wil zoeken heeft zeker
thans de beschikking verkregen over de beste bouwstoffen.
Al moeten ook volgens eene beschikking van P o t g i e t e r s
zuster de brieven van B u s k e n H u e t aan Karen broeder
tot 1925 onder de hoede van den bewaarder der Amsterdamsche universiteitsboekerij aan aller oogen onttrokken
blijven, Loch zijn de thans uitgegevene, ook zonder die antwoorden, vrijwel voldoende om ons een beeld to geven van
de verhouding die tusschen de twee letterkundigen bestond.
Ware Bus ken Hue t een noon of een jongere broeder
van P o t g i e t e r geweest dan zoude deze verhouding moeielij k
inniger hebben kunnen zijn. Menig vader zoude de tekortkomingen van zijnen zoon minder liefderijk hebben opgenomen dan de anders zoo strenge en onvermurwbare
P o t g i e t e r dit deed tegenover B u s k e n H u e t. Toen B u sk en H u e t in 1867 Nederland verliet om to Batavia de
hoofdleiding van een aldaar verschijnend staatkundig blad
op zich to nemen, schijnt hij den moed gemist to hebben
dit toch is de meest vergoelijkende verklaring zijner handelwijze om aan Po t g i e t e r mede to deelen dat hij voor
zijnen overtocht een regeeringstoelage had aangenomen van
den conservatieven minister van Kolonien H a s s e 1 m a n.
Het moet Pot g i. e t e r, op koloniaal gebied volbloed liberaal,
zeker pijnlijk hebben aangedaan dat zijn vriend een tegenovergestelden weg ging volgen, nog grieveuder moest het
zijn dat deze verandering van gedragslijn voor hem werd
verzwegen. Maar dezelfde man die door zijne onbarmhartige
beoordeelingen zoovele vrienden van zich vervreemd had
toonde pier een vergevingsgezindheid die zelfs den meest
goedhartige een overwinning op zich zelven zoude hebben
gekost. „Ik neem het u niet kwalijk" schreef Po t g i e t e r
aan zijnen vriend, „dat gij voor mij een geheim hebt gemaakt uwer onderhandelingen met H a s s e 1 m a n; school
echter in de behoefte die gij gevoeldet dit to verhelen niet
een weak dat de zaak au fond minder pluis was? . . .
Het zou onedelmoedig van mij zijn, bitter als gij er voor
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boet, hier verwijtingen over to doers ... het eenige wat den
vriend overblijft is to beproeven in hoever hij behulpzaam zijn
kan u uit den doolhof uwer eigen meeningen vrij to waken."
Men kan allerlei verklaringen van deze zonderlinge
zachtzinnigheid beproeven, men kan bijvoorbeeld gissen dat
Pot g i e t e r zich niet kon schikken in het vooruitzicht om
niemand meer to hebben tegenover Wien hij zich vertrouwelijk kon uitstorten en dat hij daarom den laatsten vriend
tot elken prij s Wilde behouden. De beste verklaring echter,
naar mijne opvatting, ligt in de uitspraak van D a Cos t a
over Po t g i e t e r „hij is een sing ulier mensch."
B u s k e n H u e t zelf zegt dat de standvastigheid van
P o t g i e t e r s vriendschap voor hem, een gevolg was zijner
onbuigzaamheid en onbuigzaamheid, zoo gaat hij voort, is
slechts eery andere vorm voor grilligheid in de voorkeur.
De vergelijking nog verder voortzettend zoude ik geneigd
zijn to zegggen : grilligheid in de voorkeur is wederom een
andere vorm voor eenzijdige vatbaarheid voor indrukken.
Po t g i e t e r li.et zich geheel beheerschen door indrukken,
elke nieuwe indruk vervulde zijn gemoed geheel tot dat
een volgende dien wederom kwam verstoren. De gave om die
verschillende indrukken samen to smelten en tot een geheel
bij een to voegen ontbrak hem, hij liet die althans ongebruikt.
Vandaar het onsamenhangende in zijnen letterkundigen
arbeid. In zijne prozastukken wordt men getroffen door
overgetelij ke bladzij den, in zij ne g edichten door heerlijke
regels en schoone coupletten, maar een bevredigend geheel,
indien men
een voltooid kunstwerk heeft P o t g i e t e r
eenige stukjes van kleinen omvang uitzondert niet kunnen of niet willen scheppen. Zijn „Florence" en zijn „Gedroomd paardrij den" bevatten een aaneenschakeling van denkbeelden en dichterlijke invallen die zoude hebben kunnen
worden voortgezet of afgebroken zonder dat de dichtstukken
in hun geheel daaronder hadden geleden. Zijn „Twee
Zusters" is een reeks van tafereelen nit het Amsterdamsch
leven van zijnen tijd, den breeders opzet vormend van een
romantisch verhaal waarvan de draad wordt afgesneden
midden in de handeling.
o. r. 11 i
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Zooals de kunstenaar in Po t g i e t e r dacht en schreef
zoo handelde ook de mensch. De macht van den indruk
dien iemand op hem maakte door een daad, een geschrift,
een woord zelfs was onwederstaanbaar. Hij verwekte in
zijn gemoed of een „onverwinlijke antipathie" zooals B u sk e n Hue t getuigt of een geestdriftige ingenomenheid.
Maar deze was in de meeste gevallen niet bestand tegen
den invloed van latere indrukken. Gewoonlijk knoopte
P o t g i e t e r aan Naar een overdreven voorstelling vast van
de talenten van den persoon Wien zij gold. Stelden latere
daden of geschriften hem to leur, dan werd de indruk dat
hij zich in zijne hooggespannen verwachtingen bedrogen
had hem zoo machtig, dat alle vorige gunstige indrukken
vervlogen. Slechts zeer enkele menschen schijnen op Po tg i e t e r een zoo overweldigenden indruk to hebben gemaakt,
dat niets in staat was dien uit to wisschen. Ik durf echter
maar twee namen met volkomen zekerheid op de lijst dezer
bevoorrechten brengen, B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k en
B u s k e n H u e t. Misschien zoude ook mevrouw B o s b o o m
To u s s a i n t naar een plaats kunnen dingen, maar het schijnt
mij twijfelachtig of de verhouding van Pot g i e t e r tot
haar dezelfde zoude zijn geweest indien zij niet tot het
zwakkere geslacht had behoord.
Wat was het dat Potgieter in Busken Huet dien
hij pas in 1859, dus op rijpen leeftijd, voor het eerst outmoette zoo sterk aantrok ? Zeker niet zijne kerkelijke bediening die hij destijds nog niet had nedersg elegd. P o tg i e t e r was volstrekt niet ongodsdienstig of onverdraagzaam
tegenover geioovigen. In zijne gedichten klinken voortdurend godsdienstig a snaren en hij waardeerde A 1 b e rd i n c k T h ij m niettegenstaande zijn besli st katholicisme
met dezelfde ongeveinsheid waarmede hij D a 00 s t a geestdriftig vereerde trots diens gereformeerde rechtzinnigheid.
Van het rationalisme dat in zijne jeugd de Nederlandsch
Hervormde Kerk bestookte vinden wij bij hem Been sporen,
wel daarentegen van een gemoedelijke vroomheid zonder
verband met eenige kerkelij ke belij dens of eenig wij sgeerig
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stelsel. P o t g i e t e r was, om andermaal de getuigenis van
B u s k e n H u e t in to roepen, „onkerkelijk vroom" en niet
alleen onkerkelijk maar anti-kerkelijk, anticlericaal in dien
zin dat zijn tegenzin vooral den clerus, den geestelijken
stand gold. Zijn of keer van predikanten was groot, hij
gold allen, rechtzinnige en vrijzinnige, den laatsten niet het
minst. Hij was niet zoo zeer gericht tegen hunne kerkelijke bediening dan wel tegen hunne eigenaardige plaats in
de Nederlandsche maatschappij. Zonder eenige zekerheid
daaromtrent to hebben zal men wel mogen aannemen
dat voornamelijk indrukken uit Po t g i e t e r s jeugd dit
gevoel bij hem hebb ^n verwekt. D e j eug d viel in een
tij d Coen de domine in Hervormde kring en nog een g ezag
en een zeker soort van tucht uitoefende waarvan S t r i c k
v a n L i n s c h o t e n in zijne: Vertrouwde brie yen over
het Koninkrijk der Nederlanden van 1817, ons de vermakelijkste staaltjes heeft bewaard. P o t g i e t e r zag in den
predikant een onnatuurlijk en gemaakt bestanddeel der
maatsehappij, den man met den steek en den witten das
die in elken kring waar hij binnen trad, den gloed der
levenslustigheid en de vonken van het tintelend vernuft
onder den domper zijner ambtelijke deftigheid kwam nitdooven, die reeds door zijne bloote versehijning zooals
in ,,Als een visch op het drooge" den mood snoerde van
den schalkschen schipper op het oogenblik dat deze het
aandachtig luisterend gezelsehap in den roef op een ietwat
gewaagde vertelling zoude gaan onthalen. In zijn rijperen
leeftijd zag Potgieter een geheel ander slag van predikanten
opkomen maar met deze, al hadden zij ook alle eigenaardigheden aan den geestelijken stand verbonden afgelegd, kon
hij het even slecht vinden. In de moderne leeraars stuitte
het hem dat zij met een voet in de kerk bleven staan,
terwijl hun streven en werken zich buiten de kerk en
zelfs tegen de kerk bewoog. Hij kon het dan ook slechts
meesmuilend aanzien dat B u s k e n H u e t, nadat hij den
kansel had verlaten, doorging met in de Haarlemsehe Concertzaal zijne getrouwe volgelingen door toespraken to
stiehten en in een zijner brieven plaagt hij zijnen vriend
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met de mededeelin g hoe een eerzaam kantoorbediende de
gehoorde toespraak zeer moth had gevonden maar toch erkend
had Naar nog eons to moeten overlezen om haar good to
begrijpen. Zou hij de eenige zijn geweest ? vraagt P o tg i e t e r ondeugend.
Pat de predikanten hun over wicht voor een deel dankten
aan hunne academische opleiding was Po t g i e t e r ook een
doom in het oog. In het algemeen kon hij dit overwicht
van de gegradueerden in de Nederlandsche maatschappij
niet goed zetten. .Ales wat Pot g i e t e r wist, en hij wilt
ontzettend veel op allerlei, vooral op letterkundig gebied
dankte hij aan eigen studie. Toch voelde hij dat het geniis
van eon academische opleiding hem veel had doen derven.
Vandaar eon zekere wrevel tegen de hoogescholen en tegen
de wetenschappelijke geleerdheid. Reeds in 1836 ergerde
hij zich aan den ophef waarnede Utrecht het tweede eeuwfeest harer hoogeschool vierde en toen hij twee-en-dertig
jaren later in diezelfde stad eon academische plechtigheid had bijgewoond, de intreerede als hoogleeraar van
Mr. Q u a c k, en aan zijnen vriend in Indio op zijne eigenaardige wijze mededeelde wat hij bij die gelegenheid gezien en gehoord had, schreef hij hem dat de Utrechtsche
hoogleeraren op hem den indruk hadden gemaakt van
„bibberende dommelige uilen." Pat goon vooroordeei tegen
Utrecht's Hoogeschool hem dit in de pen gaf bewijst:
het feit dat hij ook de Leidsche hoogleeraren, zelfs de
uitnemendste, niet met onbevangenheid kon beoordeelen,
anders toch zoude hem zeer zeker in 1868 niet de zonderlinge bewering zijn ontvallen, dat F ruin goon grootheid.
was waarrnede G r 00 n v a n P r i n s to r e r behoefde to
rekenen.
Op het stuk van de kerk en de predikanten had
B u s k en Hue t Pot g let e r spoedig voorbij gestreefd en
ook wat de acaderische opleiding betreft ging hij welhaast
nog verder dan zijn vriend. Uit zijnen studententijd waren
de herinneringen aan zijne studiemakkers hem aangenarer
dan die aan zijne hoogleeraren en de oingang met P o t
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g i e t e r versterkte zijne ongunstige meening omtrent de
wetenschappelijke waarde der hoogescholen en de vorming
aldaar. „Bij al het goede dat zij hebben zijn academies
kweekscholen van pedanterie", zoo orakelde hij in 1 877
en tot toelichting dezer stelling wees hij op Pot g jet e r
in Wien hij een man had leeren kennen niet alleen zijn
meerdere maar ook de meerdere zijner meest begaafde
tijdgenooten in kennis, in methode van werken en in
scherpte van oordeel, en die man had nooit jets anders
genoten dan het weer uitgebreid lager onderwij s. Had
Po t g i e t e r dit oordeel, na zijnen dood uitg esproken, onder
de oog en g ekregen, dan betwijfel ik of hij, hoe vleiend het
mocht zijn, er geheel door bevredigd zoude zijn geweest. Hij
dacht niet gering van zich zelven, hij gevoelde een niet onrechtmatigen trots bij de gedachte dat hij zich zeif geheel
had gevormd. Maar al mocht hij zich smalend uitlaten over
zoude
hoogescholen en hoogleeraars, toch heeft hij het
ik gelooven altijd betreurd dat hem Been academische
opleiding ten deel was gevallen. In zijne levensbeschrijvingen van Bakhuizen van den Brink prijst hij in
eenige welsprekende volzinnen de hooge waarde van de studie
der oudheid en verdedigt zich tegen de verwachte tegenwerping „alsof hij dien het nimmer werd vergund uit de
oorspronkelijke flesch to drinken het genot aan die teugen
verknocht misschien overschatte", en in datzelfde geschrift
klinkt de bekentenis des schrijvers, wanneer hij tot den
academietijd van B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k gekomen
is, dat hij zelf nooit student is geweest, als een klacht, niet
als een grootspraak. In de laatste dagen van zijn leveu
toes hij het bed reeds niet weer konde verlaten, werd hem
het joist afgedrukte deel zijner poezie gebracht dat met
zijn door S 1 u i t e r gegraveerd portret is versierd. Hij wierp
een blik op het boekje, bezag Coen zijn beeltenis en lispelde :
toch maar een burgerman. Nu men gemeend heeft dezen
uitroep aan de vergetelheid to moeten ontrukken staat het
zeker iedereen vrij dien uit to leggen naar hem het meest
aannemelijk voorkomt. Dat Pot g i e t e r het op zijn sterfbed
zoude hebben betreurd dat hem geen fi jnere gelaatstrekken
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hij er zijn spijt over Wilde uitdrukken dat hij niet uit een
adellijk geslacht was gesproten. Mij komt het voor dat hij
met het woord burgerman heeft willen uitdrukken het begrip dat de Duitschers aan het woord, fluster, hechten en
dat in die oogenblikken Coen hij een laatsten blik wierp
over zijn bijna afgeloopen levensweg hem nog de gedachte
bezig hield en misschien kwelde, dat daaraan de klassieke
opleiding aan een hoogeschool had ontbroken 1).
De groote, de onweerstaanbare aantrekkingskracht die
B u s k e n H u e t reeds kort na de eerste kennismaking op
Pot g i e t e r heeft uitgeoefend lag in zijn kritischen geest.
Alles beoordeelen, in de eerste plaats datgene waarop de
openbare meening het Stempel harer goedkeuring reeds
had gedrukt, dit to doen zonder aanzien des persoons,
scherp, vrijmoedig, dat was Po t g i e t e r s lust en leven.
Hij was in dit opzicht een echte Nederlander. In vroeger
dagen toen men zich den schoolmeester niet zonder den
plak kon denken, heette het dat in elken Nederlander een
dusdanig persoon stale. Men bedoelde daarmede dat er in
het Nederlandsche volkskarakter een zekere neiging lag
tot betweterij en wat daaruit voortvloeit, pronken met
aangeleerde kennis en bestraffend oordeelen. Thans nu de
schoolmeesters onderwijzers zijn geworden en de Nederlanders ook niet geheel gebleven zijn zooals zij waren, is
het juister en eerbiediger om to zeggen dat er in iederen
Nederlander een kritikus woont die de zwakheden en gebreken v6br al het andere opmerkt en daaraan het liefst
zijne aandacht wijdt. Dat de ouderwetsche schoolmeester
bij het botvieren aan dien lust nog wel eens uit den hoek
komt is eenvoudig een atavistisch verschijnsel.
Pot g i e t e r s jeugd viel in den tijd toen de school1) In zijne Levenebeschrijving van B a k h u i z e n v an d e n B r i n k
schrijft Pot g i e t e r bladz. CCXL, waar hij B lid e r d ij k's dichterlijke verheerlijking der Leidsche Hoogeschool aanhaalt : Prachtige uitdrukking klinkt
het mij toe, pronkzieke zou ik willen zeggen : echort het mieschien aan
inijne burgerlijkheid dab mijne oogen niet ale die des dichters waren verblind van al de majesteit die eon nieuwe dag moeat scheppen over de aarde.
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meesters van lieverlede in onderwijzers veranderden, ik zal
dan ook niet beweren dat er iets schoolmeesterachtigs in
hem was, wel dat de kritische richting in zijnen geest zeer
sterk was ontwikkeld. Bij het uitoefenen van kritiek kwam
hem zijn buitengewoon scherp geheugen zeer to stade, uit den
rijken schat zijner belezenheid moist hij allerlei tegenstellingen en vergelijkingen op to halen die, met large
aanhalingen g estaafd, den tegenwoordigen lezer vermoeien
maar op het voorwerp der kritiek ongetwijfeld een overstelpenden indruk hebben gemaakt. Lof werd niet onthouden maar volgens Po t g i e t e r s geliefkoosde uitdrukking, in den honing inoesten altijd eenige druppels
citroensap worden gedrukt. B u s k e n H u e t overtrof in
dit alles zijnen vriend. Zijne kritiek was minder omslachtig
cii daardoor veel boeiender, zij was daarbij nog stoutmoediger
en veel weer op den persoon g ericht ; de citroen werd door
hem zoo geheel uitgeperst dat de honing in den regel ongeni.etbaar werd.
Toen Busken luet door Potgieter in de redactie
van de Gids werd opgenomen stond het tijdschrift op een
keerpunt. Onder den invloed der hoogleeraren die tot de
medearbeiders behoorden begon de wetensehap er de letterkunde to overvleugelen. Po t g i e t e r zag di.t niet zonder
bezorgdheid, de Gids, het letterkundig tijdschrift bij nitnemendheid mocht geen geleerd tijdschrift worden. Het
was dan ook een blijde dag voor Po t g i e t e r toen B u s k e n
H u e t de reeks kritische beschouwingen over de Nederlandsehe letterkunde van den dag begon, waarin hij zoo
ong enadig maar tevens zoo geestig vonniste dat Mevrouw
B Os b o o m To u s s a i n t zelfs bekennen moest dat zij er
zich over verkneukelde. Po t g i e t e r g evoelde dat hij nu
gevonden had wat hij al lang zocht, een opvolger, een man
die den wil en het vermogen bezat om de Gids binnen het
spoor to houden dat hij voor het tijdschrift had uitgebakend.
Het ging hem als den vorst die, terwijl hij zijn troon voelt
wankelen, een eersten minister weet to ontdekken met hem
een van zin en even doorzettend en onbuigzaam als hij
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to trotseeren. Had Po t g i e t e r als oprichter van de Gids
in den kring der redactie altijd een zeker gezag uitgeoefend, thans in voortdurende verstandhouding met Bus ken
H u e t, begon hij dat gezag, naar uit de brieven blijkt,
zoo zeer uit to breiden dat eigenlijk de twee vrienden de
gansche taak der redactie aan zich trokken. Een botsing
werd onvermij deli] k en zij kwam ten gevolge van het op
1 Jannari 1865 verschenen Bummer van de Gids.
In dit hummer had Bus ken Hue t twee artikelen
geplaatst, het eerste zonder zijnen naam het tweede onderteekend. Het onderteekende stuk had tot titel: Een avond
aan het Hof, December 1864, het andere : de Tweede
Kamer en de Staatsbegrooting, was geteekend : een geabonneerde op het Staatsblad. De avond aan het Hof was een
kritiek van de Aurora voor 1865. Ter wille van het
jongere geslacht diene Kier de mededeeling dat de Aurora
een der toenmaals verschijnende prachtalmanakken was
welker uitgevers zich den ganschen zomer afsloofden om
van de meest bekende letterkundigen bijdragen in rijm en
onrijm bijeen to vergaderen, die met staaldrukken van de
beste kunstenaars een geheel moesten vormen waardig om
aan Hare Maj esteit de Koningin to worden opgedragen.
Nu was bij Bus ken H u e t het denkbeeld gerezen om de
Koningin zelve als beoordeelares van het Naar opgedragen
boekj e to doen optreden en Coen hij Po t g i e t e r vroeg
om hem hierover openhartig zijne meening to zeggen antwoordde deze : gij kunt het gerust doers.
Ik zal wel niet de eenige zijn die er zich over verbaast
dat Pot g jet e r zijne goedkeuring zoo grif uitsprak, to
weer daar zij niet alleen het denkbeeld zelf maar het geheele opstel gold. Al keurde hij het op zich zelf niet of
dat Bus ken H u e t bier iets deed dat eigenlijk alleen in
spektakelstukken en schotschriften pleegt to geschieden
tech had hij rr zijnen vriend op kunnen indachtig waken
dat het sprekend optreden eener vrouw wier hooge stelling
elke openbare tegenspraak onmogelijk maakte, zoo het al
net den goeden letterkundigen smaak was overeen to brengen
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Loch zeker zeer licht in strijd kon komen met de eischen
der kieschheid. Er lag echter nog een andere bedenking
voor de hand van zuiver letterkundigen aard, en het verwondert mij nog meer dat deze niet bij P o t g i e t e r is opgekomen. In den brief waarin hij zijne meening over het
opstel aan B u s k e n H u e t mededeelt, spreekt hij terecht
van de vijf dames die als recensenten optreden, en hij vindt
dien greep nieuw. Voorzeker was hij dat, maar of hij uit
een letterkundig oogpunt gezien gelukkig was, lijkt m.ij
zeer twijfelachtig. Indien B u s ken H u e t alleen de
Koning inn. als recensente had laten optreden dan zoude
dit de beteekenis hebben gehad dat hij den indruk wilde
terugg even dien naar zijne voorstelling de letterkundi.ge bij drag en in den almanak moesten waken op een
vrouw door g eheel Europa g ehuldigd als een der begaafdste
van Naar g eslacht. In dien g edachtengang behoefden de
hofdames alleen dienst to doen tot versiering van het
tafereel, zij hadden zwijgende of onbeteekenende rollen
moeten vervullen. Door hun handelende rollen toe to
bedeelen en hen haast nog weer to laten recenseeren dan
de Koningin, toonde B u s k e n H u e t dat het doel van zijnen
tooneelopzet was om eenige dames nit de hoogste kring en
des ] ands als kunstrechters uitspraak to laten doen. Hiervoor nu was het onnoodig en zelfs storen.d, om levende
personen ten tooneele to voeren, hofdames bij het groote
publiek ternauwernood bij name bekend, die optraden om
richtingen en denkbeelden to verdedigen hun alleen door
B u s k en H u e t s verbeelding toegedicht.
Dat Potgieter het andere stuk van Busken Huet,
de Tweede Kamer en de Staatsbegrooting, hem insgelijks
vooraf toegezonden, gelukkig noemde, is minder verwonderlijk. Het is zelfs begrijpelijk dat hij van zijn standpunt
het hoog er stelde dan het merkwaardige stuk van B u y s
over hetzelfde onderwerp : de donkere dagen voor Kerstmis
dat op het laatste oogenblik ter plaatsing opgezonden in hetzelfde Januari-nummer verscheen, hoewel Po t g i e t e r er
zelfs een oogenblik aan dacht om het maar tot Februari
to laten rusten. 11w stuk, schreef hij aan B u s k e n H u e t,
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behandelt het onderwerp van het standpunt van de Gids.
P o t g i e t e r was in het staatkundige een liberaal van de
uiterste linkerzijde, en T h o r b e c k e, dien hij vroeger hoog
vereerde, had in zijn toenmalig tweede ministerie hem
teleurgesteld. Den heftigen aanval op dezen staatsman
dies B u s k e n H u e t zich had veroorloofd, kon hij dus
niet of keuren en de letterkundige kritiek op de redevoeringen in de Tweede Kamer uitgesproken bij gelegenheid der
begrooting was voor Po t g i e t e r veel aantrekkelijker
dan de staatkundige beschouwingen over den stand der
partij en die Buys aan deze beraadslagingen ontleende. Deze
letterkundige kritiek, zoo kwaadaardig mogelijk, vulde slechts
weinig meer plaats in B u s k e n H u e t s artikel dan de redevoeringen zelve, die voor een groot deel woordelijk aangehaald werden; vandaar dat reeds door zijnen norm het stuk een
zonderling en indruk maakt. De inhoud echter van de laatste
bladzij de zal op den tegenwoordigen lezer wel den meest zonderlingen indruk maken. B u s k e n H u e t betoogt daarin dat
de grondwet van 1848 van Nederland een democratische republiek had gemaakt met een vorst nit het Huis van Oranj e tot
erfelijken voorzitter en dat dus de Nederlandsche staatsinstellingen geheel op den grondslag der democratie en der volkssouvereiniteit waren gevestigd. Nu had bij de laatste beraadslagingen van de Tweede Kamer de conservatieve v a n
Z u y 1 e n in of keurenden zin van de democratie gesproken
en T ho r b e eke had de verklaring afgelegd dat hij nimmer
het beginsel van volkssouvereiniteit had ingeroepen of zich
van het woord had bediend. Deze uitingen, door B u s k e n
H u e t in de krachtigste bewoordingen veroordeeld, had,
volgens hem, de Voorzitter der Tweede Kamer niet mogen
toelaten althans niet straffeloos laten voorbij gaan.
Van den „Avond aan het Hof" had B u s k e n H u e t
Po t g i e t e r verzekerd, dat het stuk niet au courant de la
plume geschreven was, van „de Tweede Kamer en de staatsbegrooting" mogen wij zonde• eenige verzekering gerust aannemen, dat dit wel het geval is geweest, en dit zal B u s k e n
H net to gemakkelijker zijn gevallen, omdat hij Kier schreef
over zaken waarvan hij blijkbaar niet op de hoogte was.
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Het was hem to doers geweest om aan eenige mannen
van beteekenis in de staatkundige wereld een gevoeligen
stoot toe to brengen, maar hij gaf zich waarschijnlijk, en
Po t g i e t e r zeker, geen rekenschap van den indruk dien
zijne woorden teweeg moesten brengen. Het verwijt op zichzelf was zoo ongerijmd, dat noch T h o r b e c k e, noch v a n
Z u y 1 e n, noch de voorzitter der Tweede Kamer het zich in
het minst behoefden aan to trekken, maar het uitspreken
van het verwijt en dat wel in de Gids, was een feit van
staatkundig e beteekenis. Terwijl Loch de conservatieve vrienden van van Z u v 1 e n met levendige vreugde van de onbewimpelde verklaringen van B u s k e n H u e t akte namen
en daarvoor gaarne nog veel meer dan alle hun toegevoegde
telasteleggingen zouden hebben over gehad, waren de vrienden_ van T h o r b e c k e diep gegriefd, niet over het verwijt
dat hun leider eon verkapt voorstander der volkssouvereini.teit was, aan zulke beschuldigingen waren zij sinds lang
gewoon, maar daar over dat doze verdachtmaking nit de
conservatieve pers thans openlijk word overgenomen in het
vrij zinnig e tij dschrift bij uitnemendheid.
Terwij 1 de Gidsredactie, in Wier midden warme vri.enden van T h orb e c k e zaten, nog g eheel onder den indruk was van B u s k e n H u e t s onverhoedschen aanval,
bereikte haar een brief van den Grootmeester van het Huis
der Koningin, waarin deze het ongenoegen van Hare
Maj esteit over het artikel : Een avond aan het Hof, aan de
redactie kenbaar maakte.
P0 t g i e t e r schijnt ten onrechte to hebben gemeend
dat de Koningin het stuk niet had gelezen en vond dat
zij door het doen uitgaan van den brief misbruik maakte
van hare positie. De waarheid was dat de Koningin zeer
verstoord was over het stuk en verlangde, dat de redactie
hiervan kennis bekwam. In het algemeen was zij er zeer
gevoelig aan indien het publiek zich met Naar bijzonder
leven bezig hield. Zij meende dat vorstelijke personen
althans dit voorrecht moeten hebben, dat alles wat niet
met hun openbaar optreden in verband staat onbesproken
blijft. waarschijnlijk heeft Po t g i e t or zelf nog het meest
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tot de ontstemming der Koningin bijgedragen door aan
B u s k e n. H u e t een wenk to geven, then hij zeker had
achtergehouden indien hij met alle omstandigheden bekend
ware geweest. Hij schreef hem namelijk, naar aanleiding
van de beschrijving der zaal waarin het gesprek met de
hofdames werd gevoerd : In ieder parer vertrekken is een
portret van 't jong gestorven lei a u r i t s j e, viel er geen
mot du coeur aan to brengen ? en B u s k e n H u e t had
daarop een zinsnede in zijn opstel ingelascht waarin dit
portret
de gedachte wekkend aan een beroofden wieg
en aan de ongenezen wond eener moeder
een plaats
had gevonden.
Het verlies van dit innig geliefde kind
op zevenjarigen leeftijd, dus niet nit den wieg, van Naar hart
gerukt was voor Koningin S op hi e altij d gebleven het
bitterste leed van Naar leven ; maar zooals dit met fijn
gevoelende mensehen weer het geval is, vooral wanneer
hen een groote afstand van hunne omgeving scheidt, zij
Wilde dat leed alleen dragen. Op die donkere bladzijde in
Naar levensboek mocht niemand hare oogen vestigen, slechts
in de eenzaamheid sloeg zij die zelve op. Niets kon Naar weer
ontstemmen dan wanneer een vreemde al was het slechts
door een toespeling van die smart repte. Het gebeurde
Bens dat zij in een der aanzienlijkste huizen van 's Gravenhage een avondpartij met hare tegenwoordigheid vereerde ;
onder de genoodigden beyond zich een onzer toenmaals meest
gevierde dichters, die zich bereid had verklaard om to
improviseeren. De keuze van het onderwerp werd aan de
Koningin overgelaten, zij noemde : moederliefde. De dichter
vlocht in zijne improvisatie een aantal regels in waarin
hij het offer herdacht, dat van de moederliefde der Koningin
was geeischt. Toen hij geeindigd had volgde er een
doodelijke stilte, de gehoopte bijvalsbetuiging van de
koninklijke lippen bleef uit, slechts ter nauwernood kon
de Koningin een enkel woord vinden om haren dank to
betuigen, zij stond Coen op en nam zoo spoedig mogelijk
van hares gastheer afecheid.
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Nadat de brief van de Koningin was ingekomen verzocht een der redacteurs om niet weer op het schutblad
to worden vermeld. Andere waren over den aanval op
T h o r b e c ke nog weer ontstemd. Het moest tot een breuk
komen. Men kan nit de brieven van Po t g i e t e r het
verder verloop der zaak zien. Met B u s k e n H u e t trok hij
zich terug. De overig e leden der redactie boden Po t g i e t e r
daarop het tijdschrift aan. Het was een aanbod waarbij
P o t g i e t e r s onvervreemdbare rechten op de Gids werden
erkend en waaruit eerbied voor zijn persoon en zijn werk
sprak. Maar P o t g i e t e r was door al het gebeurde to zeer
geprikkeld om dit aanbod naar behooren to waardeeren,
hij bejegende het als ware het niet ernstig gemeend. Het
zoude hem trouwens niet wel mogelijk zijn geweest om het
aan to nemeu want B u s k e n H u e t kon zich niet uitsluitend aan de Gids wijden en het zoeken naar andere medewerkers was voor het oagenblik een onbegonnen werk.
Voor Po t g i e t e r was deze scheidiug een leed dat hem
diep in het hart trof. Bij het gevoel van leegte voegde zich
een gevoel van erg ernis, want naar zijne opvatting hadden
zijne mederedacteuren zich door bekrompen overwegingen
laten Leiden toen zij geweigerd hadden verder met B u s k e n
H u e t samen to werken. De Gids werd hem van nu aan
een steep des aanstoots. Maar hij was niet de man om zich
door het leed to laten nederbuigen, daartoe was zijne natuur
to veerkrachtig. Van de droef heid der jeugd had hij eens
gezongen de regels behooren zeker onder de schoonste
zijne dichterlijke nalatenschap
Benijdbre jeugd. Uw smart is als de dauw
Een weir, een zee voor 't scheemrend uchtendgrauw
Een parelsnoer der daghende in het Oosten.
Men lache u toe, uwe droefheid is voorbij.

De droefheid van rijperen leeftijd wijkt niet zoo spoedig
maar Loch had in de lente van 1865 de Italiaansche zon bij
P o t g i e t e r den laatsten nevel zijner sombere stemming reeds
weggevaagd. De onthulling van D ant e's standbeeld to
Florence trok hem naar die onvergelijkelijk schoone stad,
die to midden parer lachende omgeving, in lentedosch gehuld,
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zelfs op den meest ondichterlijken bezoeker een onvergetelijken
indruk maakt. B u s k e n H u e t was Po t g i e t e r s reisgenoot. Lang reeds zoo schrijft hij voor wij aan den
voet der omsluierde statue stonden was het smartelijke
onzer naar ge wilt vermeende of gegronde grieven verzacht,
waren zij om de wille van een groot leed levenslang grootsch
gedragen vergeten.
Na de gebeurtenis van Januari 1865 werd de verhouding van Potgieter tot Busken Huet uitden aardder
zaak nog innig er. De briefwisseling wordt steeds vertrouwelijker van toon en na B u s k e n H u e t s vertrek naar
Batavia, zooals van zelve spreekt, ook uitvoeriger. Tegenover
Bus ken H a e t stort Po t g i e t e r zijn hart geheel nit, hij
deelt zijnen vriend alles mede wat deze in de Nederlandsche
dagbladen, waaruit hij zijne wetenschap moest putten aangaande datgene wat in het moederiand omging, niet zoude
aantreffen, staatkundige g eruchten, mededeelingen over wat
in Amsterdam vooral op het gebied van kunst en letterkunde
omging, ook nieuws omtrent gemeenschappelijke kennissen,
waarvan naar mijne meening veel ongedrukt had kunnen
blijven. Zelfs zijne eigen booze uitvallen onthoudt P o tgi e t e r
aan zijn en vriend niet. Zoo verhaalt hij hem dat een der
uitnemendste vertegenwoordigers der vrijzinnige godgeleerdheid, dien hij toevallig in een boekwinkel heeft ontmoet, van
hem heeft moeten hooren dat de moderne predikanten alleen
ter wille van hun traktement in de kerk blij ven, en een ander
m.aal dat hij aan een raadslid the hem een pas uitgekomen
boekje aanprees heeft geantwoord : In Engeland of Frankrijk
zou iemand van uw stand to veel smaak hebben om dergelijke dingen to lezen.
Bij het klimmen zijner jaren werd Pot g i e t e r niet
zachter in zijne oordeelvellingen, hetgeen trouwens wel to verklaren is. Beoordeeling berust ten slotte het meest op
vergelijking. Wanneer de gelegenheid tot vergelijking ruimer
wordt en de schat van opgedane ervaringen grooter,
verleert men misschien het bewonderen, maar men leert des
to beter waardeeren. Naarmate men weer ziet, weer hoort
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en meer waarneemt krijgt men een anderen kijk op personen
en handelingen, men begint in to zien dat sommige menschen niet zoo voortreffelijk zijn als men zich die in zijne jonge
jaren voorstelde, maar ook dat andere niet alle goede hoedanigheden missen die men hun voorheen ontzegde.
P0 t g i. e t e i s leven werd echter steeds eenzelviger,
het zien, hooren en waarnemen nam een steeds kleiner
plaats daarvan in. Hij sprak wel vele menschen, maar zijn
vertrouwelijke omgang bleef tot zeer enkelen beperkt. In
zijn huis op de Leliegracht waar hij alleen met zijne zuster
woonde waren de gestadige bezoekers zer zeldzaam. Ware
P o t g i e t e r het voorreeht to beurt gevallen van eehtgenoot
en vader to zijn en de rust van zijne eenzare studeerkamer gedurig gestoord gewordeii door het vroolijke geruisch der stemmen van een jonger g eslacht, dan zouden
hem wellicht vele ergernissen zijn g espaard geworden en
menig oordeel nit zijnen mond zoude waarschijnlijk anders
geklonken hebben.
Aan. Po t g i e t e r zal vermoedelijk hetzelfde lot wedervaren dat aan zijne geschriften ten deel is gevallen. Zijn persoon zal door de sneer oppervlakkig e besehouwers slechts ten
halve begrepen worden. Er was in dezen merkwaardigen
man zoo veel teg enstrijdig s als slechts zeldeu in een mensch
vereenigd is. Om de schoonheden van zijne letterkundige
nalatenschap to vinden moet men het gelezene voortdurend
herlezen, om het edele en voortreff'elijke in den mensch to
waardeeren moet men ook deze brieven, na eerste inzage
gedurig weder ter hand nemen. Men zal dan verrast
worden door allerlei uitdrukkingen, woorden, kleine trekken
die den lezer
indien hij, evenals ik, P o t g i. e t e r niet
gekend heeft de eenstemmige lofspraak van alien die hem
wel gekend hebben zal doen begrij pen. D a C o s t a zeide
van Po t g i e t e r: un coeur d'or, en een der nog levenden die
hem goed gekend heeft en weer dan iemand recht had zieh
over hem to beklagen schreef mij onlangs : de grondtoon
van zijn persoon was zielenadel. Z i m m e r m a n die de
beste gelegenheid heeft gehad om Po t g i e t e r van alle
zijden to bestudeeren getuigde : vat ons alien die hem van
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nabij hebben gekend steeds het meest in hem heeft aangetrokken, was zijn groote pieteit to treffender omdat zij
zoo weinig in overeenstemming scheen to zijn met zijn
onverbiddelijk oordeel over menschen en taken. Voor de
juistheid dezer uitspraak is na Pot g i e t e r s dood nog een
bewijs to voorschijn gekomen, even verrassend als beslissend.
Het is Loch gebleken dat Pot g i e t e r die gave der pieteit
zoo overvloedig bezat dat zelfs de minst ontvankelijke gemoederen in zijne omgeving daarvau iets wegdroegen. Niemand was van aard en aanleg minder vatbaar voor indrukken
van pieteit dan B u s k e n H u e t, in geen zijner geschriften
zal men daarvan althans vele sporen vinden. Maar er is
een uitzondering, het door hem in 1877 uitgegeven boekj e
P o t g i e t e r 1860-1875. Uit elke bladzijde van dat gedenkschrift geurt een adem van pieteit die den schrijver eer aandoet en misschien nog weer den overleden vriend Wiens
nagedachtenis een zoo ongewone stemming bij hem vermocht
op to wekken.

Prof. C. Bellaar Spruyt en
zijn opvolger
DOOR

Dr. J. D. VAN DER WAALS Jr,

Het is niet mijn bedoeling de groote gaven van Spruyt
hier to bespreken, en uit to weiden over die eigenschappen,
die er de oorzaak van geweest zijn, dat hij met zooveel
succes is werkzaam geweest en dat hij zoo grooten eerbied
heeft gewekt bij bijkans alien, die zijn colleges volgden.
In het Amsterdamsch Studentenweekblad „Propria Cures" 1)
heeft een artikel gestaan, waarin die eigenschappen op
zeer juiste wijze in het licht zijn gesteld en waaraan ik
niets heb toe to voeg en.
Hier wil ik alleen trachten het werk van S p r u y t to
karakteriseeren, trachten aan to wijzen in welke richting
hij in de philosophie is werkzaam geweest, om daarna to
bespreken, wat wij geneigd zijn to wenschen van den man,
die g eroepen zal zijn zijn werk voort to zetten, en wat
wij mogen verwachten van zijn feitelijken opvolger, Dr. M.
A. v a n NIe 11 e, voor zoover wij dit laatste uit zijn Inaugureele Rede 2) kunnen opmaken.
1)

6 Mei 1901.

2)

Uitgesproken 14 Oct. 1901. Getiteld : „Beschouwingen naar aan-

leiding van D a vi d Hum e en zijn leer van het kenvermogen".
ITitgegeven bij S c h e l t e m a en H o l k e m a.
O. E. II 1

6
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In het werk van S p r u y t worden wij getroffen door
de groote eenheid. Reeds in zijn Inaugureele Rede komt
hij met een bepaald plan van actie voor den dag, waaraan
hij verder zijn geheele levee is trouw gebleven. Niet dat
er verder een stilstand in de ontwikkeling zijner denkbeelden zou zijn geweest. Integendeel, op verschillende
punten heeft zijn meening in den loop van den tijd
wij ziging ondergaan, en juist zijn college in den cursus
1900-1901 trof degenen, die reeds verscheidene zijner
colleges gevolgd hadden, door de geheel nieuwe groepeering der stof, en door een wijze van zijn gedachten uiteen
to zetten, die alles, wat Sp r u y t daarin in vorige colleges
geleverd had, verre overtrof. Maar die wij zigingen betroffen slechts afzonderlijke punten en meestal weer den vorm
dan den inhoud zijner denkbeelden ; de hoofdrichting van
zijn streven is steeds dezelfde gebleven.
Om de richting in de wijsbegeerte, die S pr u y t voorstond, aan to geven gaan wij kortelings den inhoud na van
zijn „Redevoering ter opening zijner lessen aan de Universiteit van Amsterdam, den 24 8t8n November 1877", „over de
verhouding van de wijsbegeerte tot de bijzondere wetenschappen".1)
In het eerste deel dier rede wordt er op gewezen, dat
er in iedere bijzondere wetenschap begrippen voorkomen,
waaromtrent zich talrijke en moeilijk op to lossen vragen
voordoen, wier oplossing echter voor de beoefening dier
wetenschappen volstrekt geen vereischte is. Het is 'verkieslijk deze begrippen niet ieder afzonderlijk to behandelen
bij de bijzondere wetenschap, waaraan zij ontleend zijn,
maar ze to vereenigen tot een afzonderlijke wetenschap, de
wijsbegeerte, waar zij in verband met elkaar kunnen worden
beschouwd.
Voorbeelden van dergelijke begrippen zijn: voor de wiskunde de onbegrernsdheid en de onevndige deelbaarhezd der
ruimte ; voor de zoologie en de botanie het begrip soort
(waarbij er in die bijzondere wetenschappen zelden aan ge1) Uitgegeven bij J. L. B eye r a to Utrecht.
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clacht wordt to trachten een beslissing to verkrijgen in den
ouden strijd tusschen Realisten en Nominalisten over de
vraag, waarop de rangschikking der individuen onder bepaalde
soorten berust) ; voor de rechtswetenschap de begrippen peroonlij ke zclentiteit, verantwoordelij lkheid en schuld.
Na op deze wij ze de stof bepaald to hebben, waarover
in de wijsbegeerte zal gehandeld worden, en daardoor tevens
Naar optreden gerechtvaardigd en Naar plaats tegenover de
bij zondere wetenschappen al eenigszins aangegeven to hebben,
gaat S p r u y t over tot het bespreken der methoden, die in
de wijsbegeerte gevolgd worden. Hierbij worden drie
methoden tegenover elkander gesteld.
l e. De Bespiegelende methode, die aldus wordt gekenschetst : „De wijsbegeerte kan vooreerst beproeven nit de
beginselen, die zij aan de bij zondere wetenschappen ontleent, door redeueering een wetenschap of to leiden over
dingen, waarvan de ervaring ons nooit lets leeren kan. Dit
is de methode der bespieg elende wijsbegeerte, die wij bij v.
in zeer zuiveren vorm bij S p i n o z a vinden. Haar streven
blijkt alleszins natuurlijk to zijn, wanneer wij letters op de
beperktheid der kennis, die de ervaring ons levert, en op
het groote verlangen naar ruimer en hooger kennis, dat
den mensch bezielt". Deze richting wordt verworpen, daar
zij geen zekerheid vermag to geven en omdat dan ook al
Naar beoefenaars tot tegenstrijdige resultaten zijn gekomen.
2'. De Errzpirische methode. „In de tweede plaats kan
de wijsbegeerte beproeven de belangrijkste uitkomsten der
verschillende wetenschappen tot een wereldbesehouwing to
verbinden, die ons de wereld beter zal leeren kennen dan
de afzonderlijke wetenschappen doen. Dit is de methode
der empirische wijsbegeerte, van Wier toepassing het eerste
voorbeeld gegeven is door H e r b e r t S p e n e e r in het
tweede deel van zijne First Principles. Zijne voorgangers
hebben zich uitsluitend bepaald tot het aanbevelen der
methode, maar lieten de uitvoering van het plan aan anderen
over". Ook deze methode wordt verworpen, daar zij van
haar beoefenaar eischt op de hoogte to zijn van alle bijzondere
wetenschappen, wat de menschelijke krachten to boven gaat.
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Ik wil pier mijn uiteenzetting van de denkbeelden van.
S p r u y t even of breken om op to merken, dat het mij:
voorkomt, dat de houding, die S p r u y t tegenover deze
methode inneemt, niet geheel juist is. Zoo iemand er in
slaagt door synthese der speciale wetenschappen een wereldbeschouwing to verkrijgen, die ons de wereld beter doet
kennen, zooveel to beter, niemand kan daar bezwaar tegen
hebben. Zoo hij dat zoo verkregen systeem phi losophie noemt,,
wordt de zaak bedenkelijker, daar dat woord al in een
anderen zin wordt gebruikt, maar overwegende bezwaren
zijn er toch niet tegen ; met een weinig oplettendheid kan
verwarring voorkomen worden. Zeer bedenkelijk wordt de
zaak echter, wanneer iemand meent door een synthese der
resultaten der bijzondere wetenschappen de beginselen, die
aan ieder dier wetenschappen ten grondslag liggen, to
verklaren, in plaats eerst to beginners met het rechtvaardigen
der grondslagen, van Welke rechtvaardiging de geldigheid
der verkregen resultaten afhangt.
Wat voor het betoog van Sp r u y t alleen noodig was,,
was er op to wijzen, dat de studie van de beginselen der
speciale wetenschappen, vereenigd tot een buiten die wetenschappen staande wijsbegeerte, recht van bestaan heeft, ja
zelfs onontbeerlijk is, geheel onafhankelijk van het feit of
een synthese der resultaten van die wetenschappen mogelijk
is, en dat pier dus eigenlijk niet van verschillende methoden
om hetzelfde doel to bereiken, maar van geheel verschillende
velden van onderzoek moet gesproken worden, ten minste
wanneer de beoefenaar der empirische methode aan hetgegeven program getrouw blij ft.
Keeren wij terug tot de behandeling der derde methode.
3e. „Er is nog een derde opvatting van de taak der
wijsbegeerte mogelijk, en die derde is naar mijne meening
de eenige, die voor onze dagen past. Zij geeft de voorkeur
aan de methode, die wij de critisehe moeten noemen in
navolging van K a n t, die voorgegaan door L o c k e en
H u m e, een eerste welgeslaagde poging deed om de wijsbegeerte van de beschouwing van het Heelal terug to
brengen tot de aandachtige studie der raadselen van het.
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menschelijk kenvermogen. De verschillende wetenschappen
loopen, wat hun inhoud betreft, ten zeerste uiteen, maar
zij hebben Loch alle een punt van aanraking. Zij alien zijn
voortbrengselen, die het denkend element in 's menschen
geest uit zijn gewaarwordingen opbouwt. Derhalve moeten
de wetten van het menschelijk kenvermogen zich in den
inhoud van elke wetenschap openbaren. Geen bijzondere
wetenschap kan er aan denken niet alleen to handelen
over haar eigen inhoud, maar ook over de wetten van het
kenvermogen, voor zoover zij zich in dies inhoud laten
bemerken. Daartoe wordt een eigen wetenschap gevorderd."
„overal ontmoeten wij dezelfde voorstellingen van ruimte
en tijd, dezelfde begrippen van su.bstantie en eigenschap,
van oorzaak en werking, van identiteit en verscheidenheid,
die elke wetenschap als geg even beschouwt, maar Wier toepassing geen der bijzondere wetenschappen kan rechtvaardigen of verklaren. Juist deze begrippen en voorstellingen,
die of in alle of in bijna alle wetensehappen voorkomen,
vormen het onderwerp der wijsbegeerte."
De toepassing van de critisehe methode in de wijsbegeerte leert ons het volgende : „Uit de beschouwing van
den card der menschelijke kennis volgt, dat het redelijk
element in 's unenschen geest geen lijdelijk wezen is, dat
indrukken van buiten opneemt, maar iets, dat de gewaarwordingen ordent en verbindt volgens wetten, die het zelf stelt."
Het eigenlij k on derwerp der wij sbegeerte wordt dus
door S p r u ,y t gevonden in het mensehelijk denken. Aan
deze opvatting wordt wel Bens verweten, dat zij een uiting
van verwaten zelfoversehatting der m.enschelijke rede zou
zijn, die zich zelf voor het eenig waardig voorwerp van
onderzoek houdt. Het komt mij voor, dat wie zoo spreken,
de bedoeling der critische wij sbegeerte volstrekt niet
begrij pen. Wij kennen toch de wereld slechts door een
aantal onzer denkbeelden, die wij achten een wereld buiten
ons denken to representeeren ; alles wat wij van het verleden
weten, bepaalt zich tot een aantal herinneringsbeelden, die
wij representanten achten van vroeger door ons waargenomen
gebeurtenissen ; ja zelfs onze eigen ziel kennen wij niet
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anders, dan door een aantal voorstellingen, waarvan wij den
inhoud meenen to moeten betrekken op zielstoestanden, die
wij vroeger beleefd zouden hebben, maar die op het oogenblik op geen enkele andere wijze weer voor ons bestaan,
dan juist als die voorstellingen. Alles wat voor ons bestaat,
bestaat in ons bewustzijn. Is het dan to verwonderen, dat
bij de diepste vragen, die ons in de wereld gesteld worden
steeds het onderzoek naar den aard van ons bewustzijn de
basis van ons nadenken zal zijn ?
Ik wil nog eenigszins langer bij dit punt stilstaan
naar aanleiding van de volgende woorden, door V a n M e 11 e
tot het gemeentebestuur en de curatoren der Universiteit
gericht : „Ik hoop in 't vervolg van tijd een bijzonderen
nadruk to kunnen leggen op de experimenteele psychologie..
De studie daarvan is uit theoretisch en practisch oogpunt
een onafwijsbare eisch van den tijd. Ik ben er van overtuigd
dat Gij mij daartoe uwe medewerking niet zult onthouden."
Het komt mij voor, dat de opvatting, die uit deze woorden
spreekt, dat namelijk de experimenteele psychologie moet
beschouwd worden, als een onderdeel van de wij sbegeerte,
in onderscheiding van alle andere experimenteele wetenechappen, inderdaad berust op zelfoverschatting der menschelijke rede, — tenzij zij op misverstand berust.
Voor een dergelijk misverstand is trouwens wel aanleiding. Het is bekend Welk een enorme vooruitgang er
in het natuurwetenschappe] ijk onderzoek heeft plaats gevonden, then de denkwijze van A r is t o t e 1 e s werd verlaten,
en de experimenteele methode werd toegepast. Het ligt
nu voor de hand to meenen, dat de theorie der kennis,
die zooals wij gezien hebben het onderwerp der wij sbegeerte
uitmaakt, eveneens een groote vlucht zal nemen, als daarin
de experimenteele methode wordt gehuldigd. Deze meening
berust dus niet op een rationeelen grond, maar slechts op
een analogie. Het zal ons niet moeilijk vallen aan to
toonen, dat zij onj uist is. Den totaalinhoud van al onze
ware denkbeelden noemen wij de phaenomenale wereld of
de wereld der verschijnselen. Sommige onzer denkbeelden
achten wij representanten van buiten ons denken bestaande
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dingen. De bespreking van den inhoud dier denkbeelden
heeft plaats in een aantal wetenschappen, die wij samenvatten onder den naam natuurwetenschappen. Een andere
groep onzer denkbeelden houden wij voor representanten
van zielstoestanden, hetzij door ons zelf, hetzij door anderen
beleefd. De bespreking van den inhoud der denkbeelden
van deze groep heeft plaats in de experimenteele psychologie. In zoover staat zij dus met de natuurwetenschappen
volkomen op een lijn; beide behandelen met dezelfde
experimenteele methode een gedeelte van de wereld der
verschijnselen.
Maar de overeenkomst is nog veel grooter. Bij de
behandeling der natuurwetenschappen worden eenige begrippen als geldig en eenige algemeene stelling en als waar
aang euomen, waarvan de bespreking niet in de natuurwetenschappen m aar in de wij sbegeerte thuis behoort. Hiertoe
behooren de begrippen ding en e'igenschap, en de stelling :
„alles wat geschiedt, heeft een oorzaak."
Maar volkomen hetzelfde geldt voor de experimenteele
psychologie. De experimenteele methode toch brengt mee,
dat men uit een reeks waarnemingen een algemeen e wet
tracht op to waken. Maar daartoe is het noodig, dat men
een reeks waarnemingen heeft. Is men nu juist aan de
laatste waarneming van een reeks bezig, dan is het niet
voldoende, dat men zich de andere herinnert, d.w.z. dat
men daarvan herinneringsbeelden heeft, maar men moet ook
overtuigd zijn, dat de inhoud van die herinneringsbeelden
overeenkomt met waarnemingen die men inderdaad vroeger
gedaan heeft en die iets anders zijn dan de herinneringsbeelden zelve. Buitendien kan men zeker geen algemeenen
regel opstellen, als men niet overtuigd is, dat een herhaalde
waarneming hetzelfde resultant zou opleveren.
Voor de beoefening der experimenteele psychologie is
het dus noodig, dat men van eenige begrippen en stellingen
uitgaat, waarvan de rechtvaardiging in de wij sbegeerte moet
gezocht worden. Een poging om die begrippen omgekeerd
zelf weer uit de experimenteele psychologie of to leiden en
deze dus in de plaats to stellen van de critische wijsbegeerte
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is dus (om een bekend beeld to gebruiken) geheel to vergelijken met de poging van Munchhausen om zichzelf aan
zijn staartpruikj e op to halen nit een vij ver, waarin hij
gevallen was.
De natuurwetenschappen en de experimenteele psychologie kunnen dus met evenveel of beter gezegd met even
weinig recht tot de wijsbegeerte gerekend worden. Maar,
zou men hiertegen kunnen aanvoeren, aan denzelfden
hoogleeraar, aan Wien het onderwijs in de wijsbegeerte is
toevertrouwd, wordt aan onze universiteiten toch ook het
onderwijs in de psychologie opgedragen ; nu is experimenteele psychologie toch ook een soort psychologie en is er
dus nets tegen in to brengen, dat zij gekozen wordt als
onderwerp voor het psychologie-college.
Ik zal tegen deze tegenwerping niet in het midden
brengen, dat de experimenteele psychologie beter bij de
psychiatrie d.w.z, in de medische faculteit dan in de literarische thuis behoort. Haar plaats in de literarische faculteit
zou zeker zonderling zijn, maar de geheele plaatsing van
de wijsbegeerte in de literarische faculteit is moeilijk to
verdedigen.
Op andere wijze komt het mij voor, dat die tegenwerping
voldoende kan worden weerlegd. De afdeeling over Transcendentale Dialectiek in de „Kritik der reinen Vernunft" verdeelt
K a n t in drie onderafdeelingen : cosmologie, psychologie en
theologie. Zij handelen over de meest algemeene vragen aangaande de wereld, de ziel en God, en moeten als afdeelingen
van de wijsbegeerte beschouwd worden. Waarom de wetgever
nu alleen de psychologie noemt en niet de cosmologie en
theologie als vakken, waarin de Hoogleeraar in de wijsbegeerte college moet geven, is niet duidelijk. Misschien is
het, omdat ook de wetgever of degeen, die hem omtrent
de eischen van het philosophisch onderwijs moest inlichten,
een niet volkomen klaar inzicht had in de verhouding
tusschen psychologie en wijsbegeerte. Misschien ook omdat
de psychologie tot zooveel vragen aanleiding geeft, waaraan
zich zulke belangrijke beschouwingen laten vastknoopen,
dat het daarom nit een practisch oogpunt wenschelijk is
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Naar in een afzonderlijk college to behandelen ; ofschoon uit
een theoretisch oogpunt de cosmologie en de theologie
daarop hetzelfde recht hadden gehad.
Dat het inderdaad mogelijk is een college over psychologie to geven op zulk een wijze, dat het geheel binnen
de grenzen valt van wat wij als wij sbegeerte hebben to
beschouwen, heeft S p r u y t door zijn psychologie-colleges
bewezen.
In dat college werd besproken in de eerste plaats een
hoofdstuk „over de relativiteit der menschelijke kennis"
een gedeelte der kennisleer, waarin betoogd werd, dat de
kennis van het absolute voor den mensch ontoegankelijk
is. Verder werden er een aantal quaesties behandeld, waarover theoretisehe kennis weliswaar niet to verkrijgen is,
maar waaromtrent het Loch zeer leerrijk is, de g edachten
der grootste wij sg eeren to leeren kennen, al houden wij
hun dogmatische bewijzen, waardoor zij de juistheid dier
gedachten trachten aan to toonen, ook niet v oor geldig.
Dergelijke vraagstukken zijn die van de identiteit, eenheid
en onsterfelijkheid der' ziel, de wilsvrijheid, het verband
tusschen ziel en lichaam enz. De empirische psychologie
werd daarin slechts genoemd om aan to toonen, dat Naar
methode de wij sg eerige vragen niet vermag op to lossen.
Behalve de zooeven genoemde cosmologie kan men
van de wereld nog kennis van gansch anderen aard trachten
to verkrijgen door alle verschijnselen, die men in den cosmos
waarneemt met elkaar in verband to brengen en daardoor
de samenstelling van de phaenomenale wereld to trachten
to leeren kennen. De wetenschap, die zich daarmee bezighoudt, wordt cosmographie genoemd.
Evenzoo kan men trachten de phaenomenale ziel to
leeren kennen door de wetten der verschijnselen, die zich
daarin aan ons voordoen to bestudeeren. De wetenschap,
die zich daarmee bezighoudt, zou het best psychographie
worden genoemd. Ongelukkig is dat woord echter niet in
gebruik en wordt, evenals aan de door K a n t bedoelde
transcendentale psychologie, ook aan deze wetenschap den
naam psychologie gegeven, en al voegt men er doorgaans
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het epitheton expervmenteel bij, zoo is Loch dat dubbele gebruik van het woord psychologie een rijke bron van misverstand.
Inderdaad komt het mij voor, dat wij ons niet weer
moesten verbazen, wanneer een hoogleeraar in de wij sbegeerte het noodig oordeelde de beginselen der cosmographic
op zijn college uiteen to zetten, clan wanneer hij een college
over de experimenteele psychologie opent.
Een dergelijk misverstand is des to meer to betreuren,
daar hetgeen er van een hoogleeraar in de wijsbegeerte
wordt gevergd tocn reeds zoo verbazend zwaar is, dat het waarlijk niet to wenschen is dat hij zijn kracht verdeelt om er nog
een willekeurige bijzondere wetenschap bij to gaan doceeren.
Keeren wij nu tot de behandeling van de denkbeelden
van S p r u y t terug.
Wij zagen, dat hij de philosophie beschouwt als deleer van 's menschen geest. IHiermee is editor het gebied
der wijsbegeerte nog niet volkomen bepaald. Wij behandelden
tot nu toe alleen een negatief kenmerk; wij zagen namelijk
wat de leer van 's menschen geest niet moet zijn, opdat
zij tot de wijsbegeerte gerekend wordt. Zij moet n.l. niet
zijn eon opsommen en onder regels brengen van de verschijnselen, die zich in onzen geest voordoen ; dat is het
gebied der experimenteele psychologie.
Wij zullen nu het positieve kenmerk bespreken en
nagaan, waarin een wijsgeerige behandeling van den geest
wet bestaat. Daartoe herinneren wij, dat wij als het gebied
der wijsbegeerte aangegeven hebben het behandelen van
begrippen en algemeene stellingen, die in de bijzondere
wetenschappen gebruikt worden, maar waarvan deze de
rechtvaardiging niet kunnen leveren. De bijzondere wetenschappen leeren ons dus alleen het bestaan dozer begrippen
en stellingen. Zij leeren ons in het algemeen, wat is, voor
zoover wij dit uit onze empirische gegevens kunnen afleiden..
De wijsbegeerte daarentegen geeft de rechtvaardiging dier
begrippen: zij behandelt hetgeen behoort to zijn.
De formeele logica, de logics in engeren zin, leert
volstrekt niet hoe steeds geredeneerd wordt, maar hoe
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geredeneerd moet worden om uit, als waar gang enomen
stelling en andere ware stellingen of to leiden. De kenleer
of materieele logica tracht aan to geven, hoe men denken
moet om ware denkbeelden to verkrijgen, waarvoor eerst
uitgemaakt zal moeten worden, wat men onder de „waarheid"
van een denkbeeld zal hebben to verstaan. Evenzoo is het
met ethiek en aesthetiek. De ethiek geeft niet aan, hoe
men gewoonlijk handelt, maar hoe men behoort to handelen.
De aesthetiek beschouwt niet de praktijken der kunstenaars,
maar zij heeft tot onderwerp het onderzoek naar de eischen,
die ooze geest aan een kunstwerk stelt, om het ais schoon
to kunnen erkennen.
,,De critisehe wij sbegeerte leert oils, dat de wereld,
die wij door de ervaring kennen, g eenszins de norm is,
waarnaar de mensch zijne logische, aesthetische en ethische
denkbeelden moet bepalen. Die wereld is eon product, dat
het redelijk denken under strijd en moeite nit de gewaarwordingen heeft opgebouwd en dat het dus net voile recht
mag beoordeelen en zoo noodig veroordeelen . Wat de kunstenaar in tonen, beelden of gedachten, de redelijke mensch
in daden uitspreekt, dat alles is even goed als die wereld
zelve en onze voorstelling van die wereld, eon voortbreng sel
van het hooger element in 's menschen g eest. Maar daar
de kunstenaar en de zedelijke mensch onder veel gunstiger
omstandigheden arbeiden, moot hwn werk de norm zijn,
waaraan wij de natuur en de ervaring toetsen en niet
omgekeerd. Bestaat or eon onverzoenlijke strijd tusschen
de onwrikbare eischen der moraal, en de half heden, die de
wereld van ieder onzer vordert, des to erger voor de
wereld. Treft eon schilder ons door harm onieen van kleuren
en vormen, die met de natuur in strijd schijnen to zijn,
maar die Loch op de aesthetisch on twikkelden op den duur
den indruk van het schoone maken, des to erg er voor
de natuur. Want de wereld en die natuur zijn gees
modellen, waarop wij eenvoudig zouden hebben to stares
om to weten to komen, wat waar, wat schoon, wat zedelijk is.
Integendeel, wij dragon den maatstaf voor die beoordeeling
in ons zelven ; hij is het onvervreemdbaar eig endom van
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voorwerpen, maar de voorwerpen naar zijn begrippen. Zoo
zijn wij dus ook wetenschappelijk volkomen in ons recht,
wanneer wij iedereen, die den vooruitgang in de maatschappij
door iets anders tracht to verkrijgen dan door de verhooging
van de zedelijke energie der individu's, het diepzinnig
dichterwoord toeroepen :
Ihr folget falscher Spur;
Denkt nicht, wir soherzen !
Ist nicht der Kern der Natur
Menschen ha Herzen ?"

Met dit expose van den inhoud van zijn Inaugurale
Redo is tevens de richting geschetst, die door S pr u y t
steeds met zooveel warmte en diepzinnigheid is verdedigd.
hit den aard der zaak echter is de behandelingswijze in
zijn weer zuiver wetenschappelijke werken en colleges een
andere, dan in de Inaugureele Rode mogelijk was. Deze
laatste Loch richt zich tot een grootendeels niet philosophisch
ontwikkeld publiek ; zij kan niet stilstaan bij de argumenten,
die steeds v6dr en tegen de gehuldigde opvatting zijn in to
brengen en aantoonen, waarom de eene reeks argumenten
als juist wordt aangenomen, de andere verworpen. Zij is
moor op to vatten als eon wij sgeerig „credo", eon apercu
van de resultaten, waartoe de spreker is gekomen, maar
waarbij voor de overwegingen, die tot die resultaten hebben
geleid, naar elders wordt verwezen.
Zoo wordt de stelling, dat de geest actief is bij het verkrijgen van kennis in de Inaugureele Rode zonder veel bewijs
aangenomen en worden voornamelijk de gevolgen dozer beschouwing uiteengezet. In Sp r u y i s hoofdwerk, de „Proeve
van een geschiedenis van de leer der aangeboren begrippen"
en op zijn colleges was het omgekeerde het geval. Daar word
die stelling volstrekt niet als gegeven beschouwd, maar eerst
verkregen als resultaat van langdurig en grondig onderzoek.
Daarbij werden twee opvattingen van de menschelijke
kennis tegenover elkander gesteld : de empirische en de
noologische. De empirische kenleer beschouwt den geest bij
het opnemen van kennis als zuiver passief. Zij vergelijkt
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hem bij een onbesehreven blad papier (tabula rasa), dat
volkomen passief is ten opzichte van hetgeen erop geschreven
wordt. Ook wordt de geest door de empiristen wel vergeleken
bij een spiegel, die niets doet dan een beeld vormen van
de voorwerpen, die ervoor staan, of, wat de beste vergelijking
is, bij een stuk was, waarin de voorwerpen hun indruk
waken, evenals een zegel dat in de was doet.
De noologische opvatting daarentegen beschouwt den geest
als actief. De indrukken, die wij ontvangen vormen slechts
de materie, die de menschelijke geest volgens zijn eigen wetten
verbindt, en waarvan hij de phaenomenale wereld opbouwt.
Ret is hier de plaats niet, dien strijd van S p r u y t
nog eens over to strijden en de argumenten, die hij voor
de noologische kenleer heeft in het midden gebracht nog
eens uit^en to zetten.
lk wil er her slechts op wijzen, dat S p r u y t met
succes gestreden heeft. Bij zijn eerste optreden was de
empirisehe kenleer in ons land de heerschende. Dat sinds
dien tijd de noologische weer zneer op den voorgroi^ d is
getreden is voor een g root deel aan het work van S p r u y t
toe to schrijven.

lk kom nu aan het tweede punt, dat ik mij voorgenomen
heb to behandelen, namelijk wat wij geneigd zijn van den
opvolger van Sp r u y t to verwachten. Met andere woorden
ik kom, nu aan de bespreking van de wijze, waarop volgens
mijn mooning het work van Sp r u y t het best voortgezet
en aangevuld zou worden.
Wij zagen, dat S pr u y t den geest bij het verkrijgen
van kennis actief noemt. Zelfs gebruikte hij op zijn colleges
de uitdrukking ; „de geest onderwerpt spontaan de gekregen
indrukken aan zijn eigen denkvormen en bouwt or de ons
verschijnende wereld uit op." De woorden activiteit en
spontane%zteit worden pier echter niet in den gewonen zin
gebruikt, maar duiden slechts eon begrip aan, dat minder
dubbelzinnig door autonomie wordt aangeduid.1)
1) Zie noot aan het eind van dit artikel.
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De kenleer van S p r u y t Loch is juist het omgekeerde
van de empirische kenleer. Bij deze wordt de geest vergeleken bij was, waarin de voorwerpen als zegels hun indruk
waken. Bij de kenleer van S p r u y t daarentegen zijn onze
indrukken de materie, waaraan door den geest de vorm
wordt gegeven, evenals een zegel de was zijn vorm inprent.
Nu beschouwen wij het zegel, dat wij in was drukken, niet
als actief of spontaan. Pat wij dit niet doen berust daarop,
dat in verband met de krachten, die er op werkten, het
zegel geen andere beweging kon waken dan het deed. Het
feit, dat de krachten uitwendige krachten waren, en dat het
dus niet bewoog volgens zijn eigen inhaerente wetter, doet
her niets ter zake : ook een klok, die, eens opgewonden
en aan den gang gebracht, door eigen inwendige krachten
langen tijd die beweging volhoudt en regelt, wordt niet
als actief beschouwd. Ook de geest volgens de opvatting
van S p r u y t mag niet als actief beschouwd worden, want
S p r u y t was beslist determinist, en was er vast van overtuigd, dat de geest in de gegeven omstandigheden niet
anders had kunnen handelen, dan hij deed.
Bij de anthropopathische wereldbeschouwing van A ri st o t e 1 e s wordt het ontstaan van voorwerpen in de natuur
gedacht to geschieden naar analogie van het scheppen van
kunstsproducten door den mensch. Het groeien van een
eik bij voorbeeld wordt gedacht als een proces, volkomen
overeenkomstig met het ontstaan van een beeld onder de
hand van een kunstenaar. Voor beide processen worden
vier oorzaken noodig geoordeeld.
18. De causes materialis, d.w.z. de stof, waaruit het
product zal outstaan, het warmer, waaruit het beeld zal
gevormd worden, en de stollen, waaruit het pout van den
eik zal groeien.
2e. De causa formalis, d.w.z. de vorm, dien het product
zal moeten aannemen. Bij het beeld is dit het model, waarnaar
gewerkt wordt, of, zoo dit onbreekt, de voorstelling van de
schoone gedaante, die de kunstenaar in het steen tracht to
verwezelijken. Bij den boom is dit „de volmaakte eik", waaraan een ideeel bestaan wordt toegekend, en waarvan de
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werkelijke eik een min of meer geslaagde voorstelling zal zijn.
3e. De causa finales, d.w.z. het doel, de met de voorstelling der schoone gedaante gepaard gaande aandrang in
de obj ectief-werkelij ke wereld een beeld to scheppen, dat
weerg eeft, wat tot dusverre alleen in de subj ectieve voorstellingswereld van den kunstenaar bestaat. Analoog heraan wordt bij den elk aangenomen een streven naafi- het
verwezelijken van den ideeelen volmaakten elk.
4e. De causes e jiciens, d.w.z. de werkende oorzaak, de
arbeid van den kun stenaar, en de krachten onder Wier
iuvloed het groeien van den elk plaats heeft.
Wann eer S p r u y t dit onderwerp behandelde, voegde
hij eraan toe, dat, wat wij oorzaak noen7 en de causa efli cien s
is, en dat wij de drie andere causae ii jet als oorzaken
erkennen . Het komt mij voor, dat dat niet volkomen j uist
is. Ons mechanisch oorzaakbegrip dekt volstrekt niet de
causa efficiens. Het woord werkend cactief) mag volstrekt
niet aan ons oorzaakbegrip worden toegekend. Denken
wij ons twee bilj artballen, die elkaar n.aderen, dan is hun
beweg ing de oorzaak, waardoor zij een oog enblik later in
botsing komen. Die botsing is weer de oorzaak van een
wijziging in de richting der beweging. Hierbij is het
begrip oorzaak niets anders dan een noodzakelijk verband
tusschen twee opeenvolgende verschijnselen. Op dit noodzakelijk verband is ons begrip activiteit of spontaneiteit
evenmin van toepassing, als op het noodzakelijk verband
van betrekkingen tusschen meetkundige figuren in de ruimte.
Wanneer wij bij weer samengestelde gevallen Loch een
voorstelling van activiteit aan die van causaliteit verbinden,
bijvoorbeeld bij den wind, die de bladeren van de boomen
rukt, dan is dit slechts een overblijfsel van de oude anthropopatische natuurbeschouwing.
Ik stel er hoogen prij s op duidelij k gemaakt to h ebben,
dat ons begrip van causaliteit het begrip activiteit uitsluit
en dat, wanneer wij die begrippen verbinden, dit slechts
gebeurt, doordat wij onze voorstelling van activiteit, ontIeend aan de daden van vrij handeleude wezens, overdragen
op de gebeurtenissen in de mechanisch gedetermineerde
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natuur. Naarmate wij het oorzaakbegrip zuiverder denken
wordt de kloof tusschen determinisme en vrijheid grooter
en wordt het duidelijker, dat wij het determinisme niet
kunnen aannemen, tenzij wij met behulp daarvan afdoende
verklaring van ons vrijheidsbesef zouden kunnen geven.
De tegenstrijdigheid van die twee begrippen toont ons van to
voren aan, dat een dergelijke verklaring onmogelijk zal zijn.
Bat S pr u y t dat niet heeft ingezien komt mij voor
een wezenlijke lacune in zijn werk ten gevolge gehad to
hebben. Wel heeft hij gevoeld, dat er voor iemand, die
het determinisme aanneemt, een moeilijkheid is gelegen
in het bestaan van het vrijheidsbesef. Wij zullen zien hoe
hij getracht heeft aan deze moeilijkheid to ontkomen.
Zooals bekend is, heeft H u m e, Coen hij het causalitei.tsbeginsel niet met zijn systeem kon overeenbrengen,
zich nit de moeilijkheid gered door er den waren aard eenvoudig van to ontkennen. Noodzakelijkheid werd n.1. aan
het oorzakelijk verband ontzegd en het uit elkaar volgen
werd eenvoudig vervangen door op elkaar volgen. Het
komt mij voor, dat Sp r u y t ongeveer op dezelfde wijze
met het begrip spontanelteit is to werk gegaan. Bit positieve
begrip wordt n.1. vervangen door het negatieve begrip
indeterminisme. Op deze wijze is het niet moeilijk de
bezwaren tegen het determinisme to weerleggen of althans
de t egenstanders van inconsequentie to betichten.
Zoo wordt b.v. door S pr u y t het bezwaar, dat het
determinisme niet to vereenigen zou zijn met ons gevoel
van verantwoordelijkheid en schuld, beantwoord door de
opmerking, dat het indeterminisme daarmee zeker niet to
vereenigen is.
Volgens iemand, die menschelijke daden aan een vrijen,
spontanen wil toeschrijft, is iemand alleen aansprakelijk voor
daden, die hij willens en wetens doet. Zoo zal een werkman die van een Steiger valt op het hoofd van een voorbijganger en dezen daardoor doodt, niet schuldig zijn aan moord,
omdat hij niet helpen kan, dat hij viel. Iemand die een
ander willens en wetens doodslaat, is daarentegen wel schuldig. Volgens S pr u y t zou dit absurd zijn. Iemand, die
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een ander doodt, zou dat toch volgens hem alleen kunnen
doen of gedetermineerd door nit- en inwendige oorzaken,
Of zonder gedetermineerd to zijn, d. w. z. bij toeval. Nu
kan iemand Loch niet aansprakelijk gesteld worden voor
een toevallige gebeurtenis. Deze redeneering van S p r u y t
is blij kbaar alleen geldig, als vrij e wil of spontaneiteit alleen
negatieve begrippen zijn. Zijn een spontane daad en een
toevallige gebeurtenis echter verschillende begrippen, dan
gaat de redeneering niet op.
De vraag kan nu g edaan worden, hoe het dan komt,
dat de mensehen zich zelf steeds als vrij besehouwen bij
hun handeleu, tenzij zij daarvan door een deterministisch
dogma zijn afg ebracht. In deze quaestie g af S p r u y t een
aautal arg umenten ontleend aan S c h o p e n h a u e r, die alle
aan hetzelfde euvel mark gaau, dat zij namelijk bet positieve
karakter vaxi ons besef van spontanelteit miskennen. Zij
komen daarop neer, dat zij het ontstaan van de overtuiging
dat de mensch een vrijen wil heeft aan een gebrekkige
toepassing van het causaliteitsbeginsel toeschrijven. Zoo
placht hij b.v. de volgende redeneering in zijn colleges to geven.
„Dat de mensehen zich in hun daden niet gedetermineerd achten, komt daardoor, dat zij den mensch in het
alge)neen met den indir'idueelen mensch verwarren. Wanneer
zij n mensch (A) jets zien doen, denken zij de mensch kan
dat dus doen, doet nu een ander mensch (B) het tegenovergestelde, dan ontstaat daaruit de meening, dat beide gebeurtenissen tegelij kertij d mogelij k zouden zijn, en dat het niet
gedetermineerd is, wat gebeuren za1 . Die meening is echter
onj uist, zoowel A als B kon niet anders handelen, dan hij
deed. Het causaliteitsbeginsel zegt alleen, dat in volmaakt
dezelfde toestanden ook de gebeurtenissen, die daaruit voortvloeien, dezelfde moeten zijn. Zelfs zoo de uitwendige omstandigheden echter volmaakt gelijk zijn, zijn A en B verschillende personen, die in hun vroeger leven verschillende
ervaringen hebben opgedaan en die verschillen zijn de oorzaak, dat A niet anders doer kon dan de eene, B dan de
andere gedragslijn to kiezen."
Wie een dergelijke redeneering geeft, moet een geringen
o. E 111
7

98
dunk van de kan srekening hebben. Als wij een klas van
dertig jongens alien hetzeifde rekenvraagstuk laten oplosaen
en zij krijgen alien dezelfde uitkomst, die echter afwijkt van
de uitkomst, die wij in het antwoordenboek vinden, zullen
wij het voor z66 onwaarschijnlijk houden, dat alle jongens
dezelfde fout gemaakt hebben, dat wij er niet aan twijfelen
of de uitkomst van het antwoordenboek zal eens gecontroleerd moeten worden.
Nu meent S p r u y t, dat het geloof aan een vrijen wil
door een fout tegen de logics ontstaat. De boven gegeven
redeneering Loch komt op hetzelfde neer, als dat iemand
zei : ,,A is een mensch, A heeft blond Naar. Een mensch
heeft dus blond Naar. Verder is B een mensch. B heeft
dus ook blond hear." En deze redeneerfout zou niet ern
maal op een onbewaakt oogenblik gebeurd zijn, maar zij
zou de grond zijn, waarop bij millioenen en millioenen
menschen, (bij allen die niet op wetenschappelijke gronden
het determinisme hebben aangenomen, want de naieve
mensch gelooft aan den vrijen wil) de onuitroeibare overtuiging berust, dat zij de vrije verkiezing hebben een daad
to doen of die na to laten ! Inderdaad, zou het niet wenschelijk zijn het antwoord in het antwoordenboek eens to
herzien ?
De overeenstemming van zooveel millioenen in dezelfde
redeneerfout is des to zonderlinger, daar wij tech niet gewoon zijn zulke denkfouten to makes. Van al die millioenen
is er waarschijnlijk niet een, die de volgende op zijn minst
even verklaarbare redeneering heeft gevolgd, als hij in het
najaar in een Bosch wandelde : „honderden bladeren zie ik
bij eon windvlaag naar beneden dwarrelen, duizenden blijven
echter nog zitten. Bij die windvlaag konden bladeren dus
blijven zitten. De bladeren die vielen, hadden dus ook
kunnen blijven zitten, en zijn uit vrij a verkiezing n aar beneden gekomen."
Maar zelfs zoo genoemde verklaring van ens vrijheidsbesef de ertegen geopperde bezwaren niet bezat, zou zij
tech alleen in staat zijn het negatieve begrip indeterminisme,
niet het positieve begrip spontaneiteit to verkla ren.

S pr u y t zelf is waarschijnlijk met zijn behandeling
van den vrijen wil ook niet volkomen tevreden geweest.
In zijn oudste colleg es maakte hij zich kort en beslist van
de quaestie af; in zijn latere legde hij weer nadruk op
het probleem en toonde meer aan, dat er nog moeilijkheden
waren. In zijn laatste college eindelijk heeft hij het probleem vrij uitvoerig behandeld zonder tot een uitspraak
tusschen determinisme en spontaneIteit to komen. Pit
college is, helaas, onvoltooid gebleven, en al laat zich
verwachten, dat Sp r u y t in het vervolg van het college
aanleiding zou gehad hebben zich vbdr het determinisme
to verkiaren, laat zich Loch niet ontkennen, dat hij aan
den vrij en wil steeds meer recht heeft laten wedervaren.
Zoo is het opmerkelijk, dat hij in dat laatste college het
woord indeterminisme minder gebruikte en meestal door
spontaneiteit verving.
Het beste we rk, dat de opvolger van S pr u y t nu zou
kunnen doen, is niet bij de door S p r u y t verkregen resultaten stil to blijven staan, maar verder to gaan op den
door S p r u y t ingeslagen weg.
Sp r u y t heeft de meening der empiristen bestreden,
dat de geest zou zijn een passieve, onzelfstandige reproductie der werkelijkheid. Hijzelf heeft in den geest gezien
een zelfstandig wezen, dat autonoom de hem geboden st f
tot een geordende wereld verbond. Zijn werk wordt, dunkt
mij, het best voortgezet door aan den geest nog meer
zelfstandigheid toe to schrijven, en er van to waken een
wezen, dat niet alleen volgens eigen wetten met noodzakelijkheid de wereld der verschijnselen voortbrengt, maar dat ook
op eigen verantwoordelijkheid, op grond van de hem inwonende spontane kracht, de vrije bron van zijn eigen daden is.
Het aanwij zen van de lacune in Sp r u y is denkbeelden,
en daarmede van de innerlijke noodzakelijkheid em het
systeem aan to vullen in de richting, die ik boven heb
aangegeven, is zeker de beste wij ze om aan to toonen, dat
hetgeen ik van den opvolger van Sp r u y t meende to mogen
verwachten niet een willekeurige subjectieve meening is,

100
maar dat er een obj ectieve grond voor bestaat, dat zij uitden aard van het systeem zelf voortvloeit.
Toch heeft het misschien zijn nut erop to wijzen, dat
ook de gesehiedenis der nieuwste wijsbegeerte een dergelijke
verwachting staaft. Nu de noologische kenleer Naar goed
recht bewezen heeft en Naar plaats onder de heerschende
m eeningen heeft ingenomen, wordt er meer en weer behoefte
gevoeld, de spontaneIteit van den geest weer to erkennen
en daardoor den geest zijn zelfstandigheid to hergeven
tegenover het hem omringend natuurverband. De pogingen
om een systeem to ontwerpen, dat aan deze behoefte voldoet,
gaan echter met groote moeilijkheden gepaard, met veel
grooter moeilijkheden, dan de noologische kenleer had to
overwinnen. Ten deele is di.t toe to schrijven aan de innerlijke
moeilijkheid van het probleem, ten deele aan de omstandig- heid, dat vooralsnog een gemeenschappelijke riehting bij
die verschillende pogingen ontbreekt.
Voor de noologische kenleer had K a n t zulk een gemeenschappelijke richting aangegeven. Wel weken de verschillende aanhangers op gewichtig e pun ten van elkander
en van K a n t zelf af, maar Loch was door de hoofddenkbeelden van K a n t een onwrikbare basis aan die leer
gegeven, waardoor het geheel een vastheid verkreeg, die bij
de leer van den vrijen wil ontbreekt.
Wel heeft K a n t zelf een oplossing van de vrije-wilsquaestie gegeven, maar die is geheel onaannemelijk en voldoet volstrekt niet aan de gevoelde behoeften. Hij neemt
namelijk een onverbreekbaar verband van oorzaak en gevolg
aan in de phaenomenale wereld en verwijst de vrijheid naar
de wereld der „noumena", de wereld der „dingen op zich
zelf," die voor ons denken ontoegankelijk is, en waarover
wij geen enkel oordeel kunnen uitspreken, zonder in tegenstrijdigheden to vervallen. Het vrijheidsbegrip van K ant
is dus ook een zuiver negatief begrip. Het begrip „causaliteit" namelijk mag niet op de „dingen op zich zelf" worden
toegepast. Daarom worden die laatste door K a n t ongedetermineerd, d. w. z. vrij genoemd.
Een dergelijke redeneering heeft geen vaste richting
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van denken kunnen geven aan degenen, die de behoefte
:aan een spontaneiteitsbegrip gevoelden. De invoering van
het spontaneiteitsbegrip is dan ook op zeer verschillende
wijzen gebeurd. Ik wil dit toelichten door de bespreking
van dat begrip bij Ch. R e n o u v i e r en bij R. E u c k e n.
Bij het bespreken van R e n o u v i e r zal ik mij beperken
tot den inhoud van „La nouvelle Monadologie" van Ch.
R e n o u v i e r en L. P r a t. Wi llen wij de inzichten van
R e n o u v i e r met betrekking tot het vrijheidsprobleem leeren
kennen, dan zullen wij misschien beter doen zijn ,,Psychologie" 1 1 to bestudeeren. Op het oogenblik is het mij echter
niet to doer om een volledige bespreking van R e n o u v i e r' s
den kbeelden. Ik wil slechts op het groote verschil opmerkzaam maken, dat de wijzen van invoering van het spontane teitsbegrip door verschillende voorstanders ervan onderling
vertoonen. En daartoe is een vergelijking van „La nouvelle
Monadologie" met E u c k e n' s werken zeer g eschikt.
In de nouvelle Monadologie wordt vooropgesteld, dat
spontaneIteit den grondslag vormt van al het bestaande.
In uavolging van L e i b n i t z toch wordt het bestaande
g edacht to zijn samengesteld uit een aantal enkelvoudige
wezens, de monaden. Men onderscheidt „hoogere" en „lagere"
monaden. De menschelijke geest is een der „hoogere"
monaden. De spontanelteit nu vormt de eigenlijke innerlijke
natuur van iedere monade. Het valt dadelijk in het oog,
dat deze opvatting lijnrecht tegenovergesteld is aan de
deterministische. Het determinisme gaat uit van het causaalverband en schrijft hieraan absolute en algemeene geldigheid
toe. Voor spontanelteit blijft dus geen plaats over en het
bestaan daarvan wordt ontkend, als zijnde in strijd met
een ontwijfelbaar gegeven. Bij R e n o u v i e r daarentegen
wordt van de spontaneIteit als oorspronkelijk gegeven
uitgegaan. Blijkt er een tegenstrijdigheid tusschen spontaneIteit en causaliteit to bestaan, dan zal dus de laatste
moeten worden opgeofferd. Dat een dergelijke tegenstrijdigheid bestaat is duidelijk. Een monade, waarvan spontanelteit
1) Es^ais de Critique generale. Deuxieme Essai.
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omstandigheden ergens toe genoodzaakt worden zonder zijn
eigenlijke natuur prijs to geven, dat wil zeggen zondervernietigd to worden. Ben o u vi e r ziet natuurlij k in, dat
de waargenomen regelmatigheid in het natuurgeschiedeu
Loch verklaard zal moeten worden. Hij tracht die verklaring
to geven door het aannemen van een „Harmonie pre^tablie".
Nu geeft hij weliswaar aan die „Harmonie pre^tablie" den
naam „causaliteit" ; en nu kan men weliswaar alle verschijnselen er toe terugbrengen, die gewoonlijk door een noodzakelijk
oorzakelij k verband worden verklaard, maar toch is zij
geheel iets ander, dan men gewoonlijk onder causaliteit verstaat.
Re n o u vi e r wordt er dus door het aannemen va a
spontaneIteit toegebracht het causaalverband to ontkennen.
Of dit nu zoo ver to verkiezen is boven het deterministisch
stelsel, waarbij men het causaal-ver band aanneemt en de
spontaneiteit ontkent, wil ik her niet trachten to beslissen.
In onzen tijd, die zoozeer onder den invloed staat van het
determinisme heeft het in ieder geval zijn nut, dat erop
gewezen wordt, dat de tegenstrijdigheid tusschen noodzakelijkheid en vrijheid ook in tegengestelden zin kan worden
opgelost.
Zooals wij zien is de leer van R e n o u v i e r tot zoo ver
zeer eenvoudig. Van een nauwkeurig aanwij zen van het
terrein, waarop elk der beide schijnbaar tegenstrijdige be.
grippers van toepassing is, is geen sprake. Een dergelijke
opvatting is karakteristiek voor R e n o u v i e r. In zijn „Les
principes de la Nature" (het 3 e Essai zijner „Essais de
Critique g^nerale") vinden wij de oneindige uitgebreidheid
en de oneindige deelbaarheid der ruimte bestreden. De
meening wordt erin uitgesproken, dat onze tijd lijdt aau
een „oneindigheidsvooroordeel". Deze of keerigheid van het
begrip „oneindig" geeft een groote beknoptheid en eenvoudigheid aan zijn denkbeelden en brengt mee, dat hij
zijn gedachten kort en beslist kan formuleeren, zonder dat
daarbij lange uiteenzettingen en verklaringen noodig zijn.
Zijn meening over spontaneiteit, zooals die in „La nouvelle
Monadologie" is neergelegd, zouden wij dan ook vrijwel
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zinnen nit dat werk.
Minder eenvoudig, maar dan ook onvergelijkelijk veel
dieper en van weer beteekenis is de wijze, waarop E u c k e n
de geestelijke spontaneIteit van den mensch invoert. Zijn
overtuiging hieromtrent zullen wij waarschijnlijk het best
leeren kennen uit zijn werk „Der Kampf um einen geistigen
Lebensinhalt". Toch is het niet mogelijk die overtuiging
aan to geven door het citeeren van enkele zinnen uit dat
werk, zooals wij de wij ze, waarop R e no u v i e r de spontaneIteit invoert, zouden kunnen weergeven door het
citeeren van enkele zinnen uit de „Nouvelle Monadologie".
En al zouden er ook enkele Tolzinnen to vinden zijn, waarin
het standpunt van E u c k e n tegenover de quaestie, die ons
bezighoudt, beknopt werd uiteengezet, dan zou ik toch
uiets zoo zeer schuwen, dan het citeeren dier zinnen. De
reden hiervan is de volgende.
Bij E u c k e n moet aan de woorden, die hij gebruikt,
nooit een abstracte beteekenis worden gehecht, maar altijd
wordt er een rij ke, leveude inhoud onder verstaan. Geeft
men nu nit hun verband gerukte zinnen uit zijn werken,
dan komt dat niet tot zijn recht. Men is dan geneigd
abstracte beteekenis aan de woorden to hechten en krijgt
dus slechts den dooden vorm, niet den levenden inhoud
van zijn levensbeschouwing to zien. Een dergelijk gebruik
van de woorden is natuurlijk niet een willekeurig aangenomen gewoonte, maar eeu eigenaardigheid, die met den
aard der wereldbeschouwing van E u c k e n ten nauwste
samenhangt.
Het ligt voor de hand, dat die eigenaardigheid behalve
Naar in het oog vallende voordeelen ook Naar nadeelen
heeft. De redeneering is veel minder gerakkelijk to volgen,
dan wanneer er abstracte, wel gedefinieerde begrippen aan
ten grondslag liggen, en zij raakt dikwijls den indruk vaag
en weinig streng to zijn. De lectuur zijner werken wordt
daardoor niet weinig verzwaard. Het verwonderde mij dan
oak volstrekt niet, van iemand, die pas aan de lectuur van
E u c k e n's bovengenoemd werk begonnen was, to vernemen,
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dat hij zich volstrekt niet ermee kon vereeni gen, en dat
hij wel eens den indruk had, dat E u eke n vergeten had,
dat bij de gebruikte woorden „es sick dock such etwas
musz denken lassen." Vooral tegen de wij ze, waarop E u c k e n.
over den tijd sprak, had hij bezwaar. De tijd wordt
namelijk voorgesteld als een wezen, waartegen de mensch
een hardnekkigen strijd voert ; en dat terecht, want de tijd
tracht den mensch zijn vrijheid to ontnemen en aan zijn
doeleinden ondergeschikt to maken. Een dergelijke beschouwing over den tijd hield de beginnende lezer voor
weer mythologisch dan philosophisch. Dat men bij eerste
kennismaking een dergelijken indruk van de werken van
E u c k e n krijgt, is niet to verwonderen. Wanneer men
gewoon is met K a n t den tijd to houden voor „eine reine
Form der sinnlichen Anschauung," dan moet een dergelijk
optreden, als E u c k e n aan die „reine Form" toeschrijft,
zeer absurd schijnen. Men zou trouwens hetzelfde recht
hebben zich to verwonderen bij M ii t o n als begin van zijn
„Ode on time" to lezen „Fly envious time."
Blijkbaar bedoelt E u eke n met den tijd geheel jets
anders dan „eine reine Form der Anschauung." Wat hij
er echter wel door verstaat, is niet zoo gemakkelijk aan to
geven. Hij bedoelt namelijk ook niet het geheel van alle
tegenwoordige toestanden, den tijd, dien men bedoelt, als
men zegt, dat iemand een kind van zijn tijd is, of dat een
meening niet in onzen tijd thuis behoort; ook niet den
lets dieper opgevatten tijd dien een anti-revolutionair meent,
als hij zijn bezwaren tegen den geest van dezen tijd in het
midden brengt ; ook niet den tijd van M i it on 's Ode, die
voorgesteld wordt als het Principe der vergankelijkheid, de
tijd, waardoor alle aardsche goederen worden verslonden,
maar die ten slotte voor de eeuwigheid moet plaats waken.
Wat E u eke n bedoelt, als hij over den tijd spreekt, is
meestal een vereeniging van al deze begrippen. Men moet
daarbij denken aan het geheel van alle tijdelijke dingen,
maar die niet in abstracto (niet in den zin, waarin men
zegt, dat ze schoon en. verlokkend zijn, maar ons op den
duur niet bevredigen), maar in concreto : het geheel van
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alle op het oogenblik bestaande tijdelijke dingen. De tijd
wordt dus beschouwd steeds in de dubbele tegenstelling :
deze tijd tegenover andere tijden, maar ook tijd tegenover
eeuwigheid.
De reeds besproken eigenaardigheid van E u c k e n brengt
mee, dat de scheidsmuur tusschen wijsbegeerte en wereld
bij hem wegvalt. De strijd tusschen determminisme en vrijen
wil wordt van de philosophie naar de wereldgeschiedenis
verlegd, of, misschien juister, er wordt een cosmische strijd
van gemaakt. Het is niet een strijd tusschen een aantal
philosophen over de waarheid van een theoretisehe stelling,
maar het is de strijd om het bestaan van den g eestelij ken
perso«nlijken mensch tegen het hens omringend natuurverband. De vraag is niet „Hee f't de mensch een vrijen wil ! '
maar , a l de lnensch een vrijeu wil hebben P" In dezen
strijd wordt niet gestreden met arg umenten niaar met daden,
waardoor de mensch zijn vrijheid gestand doet. De wereldgesehiedenis verkrijbt dus een groote principieele beteekenis,
E ii c k e n's werken zijn dan ook slecht to verstaan zonder
de toepassi n g op de geschiedenis, die wij vinden in zijn
werk ,,Die Lebens-anschauungen der groszen Denker".
Die strijd van den mensch om g eestelij ke zelfstandigheid,
die de eigenlijke beteekenis der wereldgesehiedeni.s uitmaakt,
wordt echter als onderdeel opgenomen in een cosmischen
strijd, waarin de wereld der „rein e Geistigkeit" zich tracht
to realiseeren en haar onafhankelijkheid tracht to verwerven tegenover de aan ruimte en tijd gebonden natuurlijke
wereld.
GGaan wij den oogenblikkelijken stand van den strijd
n.a, dan vinden wij schijnbaar een overwinning van het
niet-geestelijk principe, dat de natuur of de tijd wordt
genoemd. De mensch Bing uit om de natuur to onderwerpen.
Hij slaagde erin de natuur technisch tot zijn doeleinden
to gebruiken. Maar dit gedeeltelijk succes heeft ertoe
bijgedragen de zegepraal der natuur to helpen tot stand
brengen. Voor die vermeerdering van uitwendige macht
heeft de mensch met prijsgeving zijner innerlijke onafhankelijkheid geboet. Meer dan ooit voelt de mensch zich
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onderworpen aan het hem omringend natuurverband, minder
clan ooit is hij overtuigd van de oorspronkelij kheid van
zijn geestelij ke kracht. Meer en meer wordt de mensch
beschouwd als een oubeduidend rad in het raderwerk der
natuur, dat Been zelfstandigheid of eigen waarde bezit.
's Menschen daden worden geheel bepaald geacht door de
natuurlijke en maatschappelijke omstandigheden, waarin
hij is geplaatst.
Het groote verschil tusschen het invoeren van de vrijheid door E u c k e n en door R e n o u v i e r bestaat nu
daarin, dat de laatste deze naturalistisch-deterministische
opvatting van den mensch eenvoudig ontkent. E u c k e n
daarentegen schrijft aan die opvatting een gedeeltelijke
waarheid toe. Die beschouwing van den mensch is niet
onjuist, maar het is niet de geheele waarheid. Behalve een
natuurlijk is de mensch ook een geestelijk wezen en als
zoodanig wordt hij niet door de natuur omvangen, maar
omspant hij integendeel de natuur met zijn denken.
De oplossing, die E u c ken aan het probleem geeft,
nadert dus tot die van Kant, maar wij kt er toch in Pen
gewichtig opzicht van af. Bij beiden wordt het determinisme
aangenomen als uitsluitend geldig op het gebied der natuur,
en bij beiden wordt de vrijheid verwezen naar een ander
gebied. Maar bij K ant is het gebied der vrijheid een
bloote abstractie, waaraan geen realiteit toegekend mag
worden. Bij E u c k e n daarentegen is het de „reine Geistigkeit", die niet alleen als een realiteit maar als de kern
van alle ware realiteit moet beschouwd worden, en die wij
wel niet in zijn zuiveren vorm vermogen to bevatten, maar
die zich toch wel degelijk ook in den mensch openbaart.
Ik ben mij bewust geen recht aan de gedachten van
E u c k e n to hebben laten wedervaren. Zij zijn uit Naar
aard weinig geschikt voor een sommarische behandeling.
Toch meende ik, dat het een onjuiste pieteit zou zijn, zijn
meeningen stilzwijgend voorbij to gaan, alleen nit vrees,
dat ik ze door mijn behandeling niet tot hun recht zou
laten komen.
Ik wil deze beschouwingen sluiten met erop to wijzen,
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dat ook in ens land een richting, die den mensch zijn
vrijen zelfstandigen geest wil hergeven, niet ontbreekt. De
geschriften van Dr. J. D. B i e r en s d e H a an zijn daar
em dit to bewij zen.

In het begin van de inaugureele rede van Prof v a n
M e 11 e komt ook wezenlijk een uiteenzetting voor van wat
hij zich onder vrijheid denkt : „Wie ware vrijheid zoekt,
zoekt naar zelf bepaling ; zoekt naar de verwezelijking van
zijn innigste zelf ; zoekt naar die wetten welke, omdat zij
voortvloeien uit de diepte van eigen aanleg, nimmer als
vreemde dwang kunnen gevoeld worden." Bij zijn vrijheidsbegrip moet dus alleen aan autonomie, niet aan spontaneltei.t gedacht worden. Hij zal dus niet voldoen aan de
verwachting, die wij van den opvolger van S p r u y t meenden to mogen koesteren.
Op zich zelf hebben wij Been reden hierover teleurg gesteld to zijn. Het toont alleen aan, dat hij niet werkzaam
zal zijn in de richting, waarin S p r u y t dat was, niet zal
trachten tot stand to brengen, wat wij voor een noodzakelijke aanvulling van Sp r u y is werk houden. Maar zoo
hij met een eigen plan van actie voor den dag komt, zoo
hij een eigen ideaal heeft to verwezelijken, dan kunnen wij
niet anders doen, dan ens daarover verblijden. Op de vraag,
of dat wezenlijk het geval is, laat zich niet met enkele
woorden het antwoord geven.
Een bepaald plan van actie ontbreekt zeker geheel, en
daar hangt het misschien mee samen, dat ook de redevoering geen in zich zelf gesloten geheel is geworden, niet
den norm van een betoog, maar van een aantal opmerkingen
heeft aangenomen. Eerst wordt even over de nieuwere
wijsbegeerte in het algemeen gesproken, em daarna over to
gaan tot het nut van de wijsbegeerte. Vrijwel los hiervan
staat het gedeelte over „het goed recht van de metaphysica"
en ook dit deel staat slechts in verwijderd verband tot de
beschouwingen over Hume, die het hoofdonderwerp uitmaken.
Op het eerste gezicht kan het schijnen, dat de inner-

108
lijke eenheid in het deel over metaphysica zal moeten gevonden worden, maar dat is toch niet het geval. Het -word
metaphysica is namelijk dubbelzinnig. Dikwijls wordt het
gebruikt om de leer van het zijnde als zoodanig, van het
absolute aan to duiden. En juist de meeste aanvallen op
de metaphysica gelden die vermeende leer, waarin met
woorden, niet mew werkelijkheden gerekend wordt. Wanneer
v an M e 11 e de verdediging der metaphysica op zich neemt,
bedoelt hij met dat woord echter geheel iets anders. Bij
hem is de metaphysica de „algemeene wetenschap", waarvan
de volgende uiteenzetting wordt gegeven : „Overal dus het
streven naar een begrijpelijk beeld van een deel der werkelijkheid. Dat streven culmineert en concentreert zich in
de metaphysica, die men kan bepalen als de wetenschap
van de begrijpelijkheid der ervaring, niet van een deel van
de ervaring, maar van alle mogelij ke ervaring. Daarom
wordt een gewichtig deel van de metaphysica verricht door
de bijzondere wetenschappen, maar een ander deel kan door
deze nooit verricht worden, juist wegens de splitsing en
de arbeidsverdeeling, krachtens Welke op gewichti.ge punten
de samenhang van de bewerkte groepen ervaringsfeiten
onbesproken moeten blijven. En juist om dien samenhang
gaat het in laatster instantie. De drang, die al ons nadenken.
beheerscht, is ten slotte deze: den samenhang, de afhankelijkheid to kennen, waarin zich al het bijzondere tot het
algemeene bevindt, de noodzakelij kheid van alle gebeuren
in to zien. Eenzelfde aandrift is aan 't werk in de bijzondere wetenschappen en in de metaphysica char als duistere
drang, her als welbewuste doelstelling." Tegen een metaphysica in dezen zin zal wel niemand bezwaar hebben. Zij
onderscheidt zich alleen quantitatief van de bijzondere
wetenschappen; een groot deel van haar werk wordt dan
ook door de bijzondere wetenschappen verricht. joie een
bijzondere wetenschap beoefent, zal tegen deze weer algemeene wetenschap wel geen bezwaar hebben. Het is
echter niet, wat men gewoonlijk onder metaphysica verstaat.
Toch zijn er enkele woorden aan to wijzen die mijns
inziens de cardo quaestionis aangeven, woorden, waaruit
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blijkt, Welk standpunt van Mel 1 e op het oogenblik in de
metaphysica inneemt. Zij zijn echter niet bedoeld om een
zoo fundamenteele plaats in de rede in to nemen. Zij worden
terloops even vermeld : „Dat op zoovele problemen geen
afdoend, allen bevredigend antwoord gegeven werd, behoeft
niet to doen twijfelen aan vooruitgang. Deze bestaat niet
altijd in afdoende beantwoording, maar is ook g egeven in
scherper ornlijning en klaarder omschrijving der problemen."
Deze woorden g even het verband aan tusschen de
beschouwingen over de g eschiedenis der wij sbegeerte en
die over H u m e.
Er wordt zi. L op gewezev., dat de gesehiedenis der
wijsbegeerte, oppervlakkig beschouwd, schijnt to leeren,
dat de verschillende stelsels schijnen to gaan en to komen,
terwijl steeds weer dezelfde gedachten elkaar doelloos afwisselen, zonder dat er eenige blijvende vooruitgang is to
bespeuren. Die vooruitgang bestaat dan ook inderdaad
niet in de oplossingen, zegt v a n M e 11 e, maar wel in de
wij ze, waarop de wij sg eerig e problemen gesteld worden.
Hieraan sluit zich een besehouwing over H u m e, wiens
verdienste vooral gevonden wordt in het formuleeren van
het causaliteitsprobleem, terwijl hij zich in de oplossing zoo
buitengewoon zwak betoonde, op zeer natuurlijke wijze aan.
Dit is inderdaad een intrinsiek verband, vat men niet
kan zeggen van het verband tusschen het deel over H u m e
en „de rechtvaardiging der metaphysica". V a n M e 11 e
bespreekt „Het g oed recht der metaphysica" namelijk naar
aanleiding van H u m e als metaphysicus. Terecht ziet hij
echter in, dat men zich hierov er zal verbazen. H u m e
immers was scepticus en wordt verwacht als zoodanig in
de eerste plaats sceptisch to staan tegenover metaphysica.
Ter rechtvaardiging wordt opgemerkt, dat Hum e zelf zeide,
dat de absolute scepsis onbereikbaar is en slechts de absolute scepsis is de absolute ontkenning der metaphysica.
Ieder gelooft nog wel ergens aan en heeft als zoodanig nogg
een zekere metaphysica.
Er is dus wel degelijk eenig verband tusschen de twee
onderwerpen aan to wijzen. Aileen doet dat verband ons
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wel eenigszins denken aan de bekende woordafleiding van
lucus, zoo al niet a non, dan toch a minime lucendo.
Die beschouwing, die ik als de quintessence van de
geheele rede beschouw, meen ik ook in verband to moeten
brengen met de ]aatste woorden gericht tot de studenten :
„Tusschen het grieksche verleden en ons staat de Christus,
die met Zijn openbaring van zonde, gerechtigheid en oordeel, den herbouw van den griekschen tempel onmogelijk
maakt. Maar het ideaal, dat behoort tot de onsterfelijke
en onvergankelijke goederen der menschheid, straalt to
helderder naarmate wij dieper erkennen hoe hoog het
boven ons staat. Dat ideaal gerezen tot grootere haogte
dan waartoe grieksche conceptie het kon opvoeren zij het
ooze, in studie en in levee."
Deze woorden zijn het die mij deden aarzelen bij het
beantwoorden der vraag of v a n M e 11 e met een eigen plan
van actie voor den dag komt en of hij een eigen ideaal bij
zijn wijsgeerige studie zal hebben to verwezelijken. Aan
den eenen leant zou men geneigd zijn direct to antwoorden,
dat pier het credo wordt gegeven, dat de spreker bedoelde,
dat niet alleen op godsdienstig, maar ook op zijn wijsgeerig
gebied het zijne was, het ideaal, dat hij niet alleen door
zijn leven, maar ook door zijn studie zou trachten to verwezelij ken.
Aan een anderen kant kunnen tegen een dergelijke
opvatting bedenkingen rijzen. In de geheele rede is niets
to bemerken van v a n M e 11 e's ideaal. Slechts aan het Bind
der rede wordt het vermeld, als iets, dat er buiten staat,
niet als jets dat zijn invloed overal op den inhoud doet
gevoelen, in welk laatste geval een afzonderlijke vermelding
aan het slot overbodig zou zijn geweest. De vraag is dus
gerechtigd : „Hebben wij Kier to doen met een bepaald plan
van actie, waarvan wij mogen verwachten, dat v a n M e 11 e
getrouw zal blijven of slechts met een wenseh, met lets,
fdat hij wel zou willen verrichten, zonder echter in to zien,
hoe hij zou kunnen trachten een poging to wagen het tot
stand to brengen ? Hebben wij hier to doen met jets wat
den inhoud der wijsbegeerte geheel zal doordringen, of lets
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wat er als een etiquet van buiten aan vastgehecht zal
blijven ?"
De religieuse mensch heeft als zoodanig een aantal
denkbeelden van welker waarheid hij overtuigd is. Maar
ook als denkend wezen spoort hij waarheden op aan wier
juistheid niet to twijfelen valt. Geen wonder dus, dat hij
zal trachten die twee soorten waarheden met elkaar in
verband to brengen. In de eerste tijden van het Christendom meende men, dat dit niet moeilij k kon : De religieuse
denkbeelden zouden uit de verstandelijke moeten kunnen
worden afgeleid. Men stelde zich voor, dat het zoo eenvoudig zou kunnen geschieden, als tegenwoordig het Boren van
een tunnel tot stand komt, waar men van twee kanten begint,
en, als men maar in de j uiste richting boort, er in slaagt die
twee einden van de tunnel elkaar in het midden to doen ontmoeten. Zoo dacht men oak, dat men door aan den eenen
leant de Christelijke denkbeelden zoo joist mogelijk to
formuleeren en zoo goed mogelijk to overwegen, en door
aan den anderen leant de j uiste gevolgen nit de gegeven
verstandelijke denkbeelden of to leiden, er in zou slagen
aan to toonen, dat die twee soorten waarheden tot een
enkele gedachtenreeks behoorden. Die pogingen zijn echter
mislukt, en zoo totaal mislukt, dat een verzoening tusschen
gelooven en weten onmogelijk scheen en men er toe gekomen is tweeerlei waarheid aan to nemen, een religieuse en
een verstandelijke waarheid, die geheel buiten elkaar lager
en desnoods met elkaar in strijd konden zijn.
Door die tweeerlei waarheid kan de redelijke mensch
op den duur echter niet bevredigd worden. En men heeft
dan ook getraeht het mislukken van die pogingen op andere
wijze to verklaren. In de scholastiek worden de religieuse
denkbeelden meestal in twee soorten onderscheiden : Eon
aantal denkbeelden kunnen door ons redelijk denken bewezen
worden (de theologia naturalis), maar andere liggen buiten
het terrein, waarover het verstand ons jets kan leeren, zij
kunnen dus ook door het verstand noch bewezen noch
weerlegd worden (de theologia revelata). Bij verder uitwerken van dit systeem is het gebied der theologia naturalis
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echter steeds meer ingekrompen. K a n t heeft Naar eindelijk
het laatste gebied, waarop zij zich teruggetrokken had ontnomen, door aan to toonen, dat het ontologisch bewijs van
het bestaan van een Goddelijk wezen op een dwaling berust.
Toch stond K a n i s denken geheel in dieust van zijn
godsdienstige overtuigingen. Hij meende den Godsdienst
geen grooteren dienst to kunnen doen, dan hem vrij to
waken van het verstand. Hij meende, dat deze g eheel op
geloof moest berusten, onafhankelijk van verstandelijke be- .
wijzen. De rol, die hij nu aan de wijsbegeerte geeft, is die
van een wachteres : zij moet zorgen, dat de godsdienst niet
in gevaar wordt gebracht door verstandelijke redeneeringen.
Op tweeerlei wij ze namelij k tracht de verstandelijke redeneering inbreuk to makers op de rechten van den godsdienst.
In de eerste plaats tracht zij de godsdienstige overtuigingen
to weerleggen, door aan to toonen, dat deze niet to vereenigen zijn met de resultaten der wetenschap. Een niet
minder groot gevaar echter dreigt van den tegenovergestelden leant, van de pogingen om de godsdienstige overtuigingen op verstandelijke gronden to bewijzen; daardoor
wordt den godsdienst zijn zelfstandigheid ontnomen en
wordt hij onder de voogdij der rede gesteld. De ware wijsbegeerte nu moet volgens K a n t aantoonen, dat het verstand bij beide pogingen ongelijk heeft : Het theoretisch
verstand vermag de godsdienstige waarheden noch to bewij zen
noch to weerleggen. En daartoe moet de wijsbegeerte beginnen
de overblijfsels van de theologies naturalis op to ruimen. „Um
zum Glauben Platz zu bekommen, muszte ich das Wissen
aufheben".
Wij zien dus, dat men nog geen vast plan van actie
aangeeft, wanneer men verklaart het Christelijk ideaal tot
het zijne to willen waken bij zijn wijsgeerige studie, en dus
verband tusschen dat ideaal en die studie to willen leggen.
Men stelt slechts een probleem, waarvoor al vele oplossingen
beproefd zijn, die echter geen van alle er in geslaagd zijn
algemeene instemming to verwerven.
Velen, die een dergelijke poging deden zijn niet geslaagd.
.Anderen, die meenden to slagen zijn bij Columbus to ver-
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gelijken, die meende even goed door naar het westen, als
door naar het oosten to varen, Indie to kunnen bereiken,
en die zoodra hij land zag er niet aan twijfelde of hij Was
geslaagd. Bij nader inzien echter bleek het land, waar hij
aangekomen was, het door hem, als het beloofde land
beschouwde Indie niet to zijn.
Op Welke wijze zal v a n M e 11 e trachten het gezochte
verband tot stand to brengen ? Zijn inaugureele rede geeft
daar geen antwoord op. Waarschijnlijk zal hij zelf nog wel
niet in staat zijn het antwoord to geven. Maar ook een
probleemstelling heeft zijn waarde. En wanneer het hem
gelukt over de oplossing van dat probleem eenig weer
Licht to laten vallen, of ook rnaar, wanneer hij erin slaagt,
dat probleem op bete wijze to stellen, dan tot nu toe is
,geschied, en ons beter de diepte ervan to doers gevoelen,
dan kunnen wij er ons zeker over verheugen, dat hij
benoemd is tot hoogleeraar in de wijsbegeerte aan de hoogesehoom to Amsterdam.

NooT, Ik zal trachten duidelijk to makers, wat ik bedoel, aIs ik de
begrippen autonomie en spontanetteit tegenover elkander stel. Wilt wij
under autonomie hebben to verstaan, is duidelijk nit de afleiding van het
woord. leder wezen is autonoom voor zoover het beheerscht wordt door
eigen wetten, en niet gedwongen is to gehoorzaren aan wetten, die van
biiiten zijn opgelegd. Een provincie is autonoom voor zooverre zij het
recht heef't zich zelf to besturen, en niet door de centrale rijksregeering
bestuurd wordt. Een natuurlijk syeteem ie autonoom voor zooverre het
in zijn beweging door zijn eigen inhaerente natuurkraehten beheerscht
wordt.
Autonoom is dus ook de geest volgens S p r u y t, daar hij volgeng
zijn eigen wetten de gewaarwordingen opneemt en rangschikt tot een geordende wereld.
Wat wij onder spontaneiteit to verstaan hebben is niet zoo gemakkelijk to verklaren. Er een definitie van to geven is onmogelijk, daar
het niet mogelijk is het tot een meer eenvoudig of meer algemeen begrip
terug to brengen. Zelfs kunnen wij one in abstracto geen denkbeeld
ervan vormen. Wie editor hierom het bestaan van spontaneIteit zou
willen ontkennen, zou in dezelfde fout vervallen, als die, waarin H u in e
verviel ten opzichte van het begrip noodzakelijkheid.
H u m e zeide narnelijk, dat hij zich wei een gebeurtenis kon voorstel[en, die op een gegeven oogenblik plaats had, en een andere, die een
O. E. II 1
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oogenblik later voorviel, maar dat hij niet in staat was jets in die twee
opeenvolgende gebeurtenissen to vinden, dat bet noodzakelijk verband
ertussehen voorstelt. Hierin had hij volkomen gelijk : het noodzakelijk
verband tusschen de gebeurtenissen is ook niet aan to wijzen, ale een
afzonderlijk bestaand jets, dat desnoods ook onafhankelijk van de gebeurteniseen kan worden beschouwd. H u m e had eehter ongelijk, daarom het
bestaan van een noodzakelijk verband to ontkennen. Op zich zelt, in
abstracto kunnen wij niet voorstellen, wat zulk een verband zou zijn,
maar Loch weten wij zeer goed, wat wij ermee meenen, als wij zeggen,
dab twee bepaalde gebeurtenissen noodzakelijk uit elkander volgen. Dit
is eenvoudig een gevolg van de juistheid van K an i s uitspraak : „Begriffe
ohne Anschauung rind leer".
Volkomen hetzelfde geldt van het begrip spontaneiteit. In abstracto
is er niets onder to verstaan. Maar ieder begrijpt in concreto het verseMi tusschen een gedetermineerde of een toevallige gebeurtenis aan den
eenen kant en een spontane daad aan den anderen karat, mogen dan ook
velen onze voorstelling van deze laatete voor een illusie houden.
Actief poem ik een daad, die in zijn oorsprong spontaan is, wanneer
meer in het bijzonder op de gevolgen ervan wordt gelet. Ik meen mij
bij deze terminologie aan de gebruikelijke beteekenis der woorden aan to
sluiten.
Het verwaarioozen van het verschil tusschen spontanelteit en autonomie heeft op twee punten een nadeeligen invloed op het werk van
S pr u y t geoefend. Het belangrijkst is die invloed bij het vrijheidsprobleem, waar hij de kern der denkbeelden zel ve raakt. Dit punt bespreek ik uitvoerig in dit artikel. Bij het tweede punt doet de nadeelige
invloed zich hoofdzakelijk bij de inkleeding der denkbeelden gelden. Ik
zal het bier in het kort bespreken.
Het begrip autonomie en het daaraan tegengestelde begrip heteronomie zijn slechts relatieve begrippen. Absolute autonomie zou slechts aan
een systeem kunnen worden toegekend, waarbuiten nets gevonden wordt,
dat er invloed op zou kunnen uitoefenen. Schrij ft men due aan den geest
autonomie toe, dan moet men noodzakelijk erbij aangeven, tot hoe ver
die autonomie gaat. Noemt men daarentegen den geest volgens de
empirische kenleer passief, volgens de noologische kenleer actief, dan
ziet die tegenstelling er veel scherper uit, maar feitelijk is zij eager.
Buitendien geeft men, door de tegenstelling op deze wijze aan to
duiden aanleiding tot de volgende, niet ongegronde tegenwerping.
„De vorm van een spiegelbeeld hangt niet alleen of van de gedaante
van het voorwerp, waarvan het een beeld is, maar ook van de gedaante
van den spiegel. Is de spiegel vlak, dan is het beeld gelijkvormig met
het voorwerp : is de spiegel bol of cylindrisch, dan zal het beeld een
andere gedaante vertoonen. Iets volkomen analoogs is het geval met den
geest. De inhoud onzer denkbeelden hangt niet of van de gewaarwordingen, die wij ontvangen, maar ook van de eigenschappen van den geest.

115
Hierover zijn empiristen en noologisten het eens. De tegenstelling actiefpassief wordt dus ten onrechte geinaakt."
Tegen deze tegenwerping is niet 'reel in to brengen. En out nu to
'rerhinderen, dat het verschil tusschen de beide genoemde theorieen der
kennis, dat toch inderdaad niet gering is, op deze wijze wordt uitgewischt, is het wenschelijk, het verschil tusschen empiriszne en noologieme
aan to geven, door duidelijk aan to wijzen tot hoe ver de autonomie van
den geest volgens elk der beide theorieen gaat.

De opleiding der koloniale ambtenaren
DOOR

Prof. J. DE L O U T E R.

Recht en plicht, vaak in een adem genoemd, zijn inderdaad onafscheidelijk verbonden. Privaatpersonen mogen
dit onophoudelijk vergeten en zoowel in hunne onderlinge
betrekkingen als in hunne verhouding tot den staat hunne
rechten luide doen klinken, van hunne plichten daarentegen slechts ffluisterend gewagen, de staat zelf loopt minder
gevaar de waarheid dezer stelling uit het oog to verliezen.
Hij wordt daaraan zijns ondanks telkens herinnerd. Ook
tegenover de voorrechten eener koloniale mogendheid staan
ernstige verplichtingen. Welvaart, bloei, beschaving harem
onderhoorigheden, de belangen daarbij betrokken, het aanzien daaraan ontleend, hangen grootendeels of van het
beleid en de nauwgezetheid, waarmede zij Naar souvereine
plichten vervult. Intusschen zijn goede wetten daartoe
even weinig voldoende als goede bedoelingen, indien geen
geschikt ambtenaars-personeel voorhanden is om deze wetten
toe to passen en deze bedoelingen_ to verwezenlijken. De
vraag, lan gs welken weg zulk een personeel kan worden
verkregen, behoort daarom weliswaar niet tot de meest
aantrekkelijke, maar niettemin tot de meest gewichtige en
practische vraagstukken van koloniale politiek.
Bijzondere omstandigheden geven op dit oogenblik
aan de zaak een weer dan gewoon belang. Het is bekend,,
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dat de Indische instelling to Delft, de eenige welke zich
her to lande met de opleiding tot Indisch ambtenaar bezig
held, op 1 September 1900 door den gemeenteraad is
opgeheven en dat in Maart 11, door den afgetreden Minister
van Kolonien een voorstel tot verhooging der Indische begrooting bij de Staten-Generaal was ingediend, hetwelk
strekte om de opleidin g der Indische ambten aren op nieuwe
grondslagen to vestigen. Dit voorstel ontmoette terstond
ernstige bestrijding, verwierf to nauwernood de goedkeuring
der Tweede gamer en werd na den uitslag der verkiezingen
door de Eerste Kamer ter zijde gesteld. De nieuw opgetred en reg eering vond onder de onafgedane zaken parer
v oorgang ster geen enkele aangelegenheid, waarin spoedige
v oorziening dringender noodzakelij k is. Wilde zij niet eerlang buiten staat zijn om in de eischen van den kolonialen
dienst naar behooren to voorzien, dan was zij wel verplicht
terstond eene nieuwe regeling to ontwerpen en voor zooreel noodig door de toestemming der Staten-Generaal to
doen bekrachtigen.
Onder deze omstandigheden is het misschien den
lezers van dit tijdschrift niet ongevallig van iemand, die
bijna dertig jaren met deze aangelegenheid vertrouwd en
daarbij in verschillende qualiteit persoonlijk betrokken was,
eene korte uiteenzetting van het vraagstuk zelf en van de
meest doelmatige oplossing aan to treffen. Mogen zij althans
de min of meer droge stof en de schijnbaar beperkte strekking verontschuldigen 1).
De vraag dient vooreerst binnen vaste grenzen to
worden beperkt. Onder de koloniale ambtenaren zijn er
velen, wier tack zich weinig of niet onderscheidt van die
hunner ambtgenooten in het moederland en mitsdien geene
bizondere voorbereiding vordert. Technici bij wegen- en
bruggenbouw, bij haven- en dijkaanleg, bij kan.alisatie1) Pit opstel is geschreven

voor de indiening van het wetsont-

werp tot verhoogiug der Indische begrooting moor 1902 ten behoeve van
de „Opleiding van Indische bestuurs- en bureau-ambtenaren." Hiermede
heeft de Regeering aan hare verplichting voldaan.
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en irrigatie-werken, bij Bosch- en mij nwezen e. a. 1 n.
zullen weliswaar bij de toepassing hunner kundigheden
rekening moeten houden met talrij ke eigenaardigheden, ,
welke afwijken van de toestanden in het moederland, maar
de wetenschappelijke grondslagen, waarop hunne werkzaamheid rust, zijn zoo stevig en universeel, dat eene bizondere
opleiding voor hen ten eenenmale overbodig zou wezen en
ook door niemand verlangd wordt. Hetzelfde geldt van
zuiver wetenschappelijke functien, welke onafhankelijk zijn
van eene bizondere kennis van land of yolk: men denke
bijv. aan aardrijks- of natuurkundig onderzoek, aan historische of statistische nasporingen, aan linguistische of ethnologische studien enz. Voorts kan men wij zen op de leeraren
bij het lager middelbaar en hooger onderwij s voor de kinderen van Europeanen, die wel in het land hunner werkzaamheid een eigen veld van waarneming en vergelijking
vinden, dock niettemin de methode en strekking van onderwijs
en opvoeding gemeen hebben met hunne landgenooten in.
het moederland. Zondert men verder de militaire opleiding
uit, Welke op geheel bizondere wijze met de eigenaardigheden van terrein en vijand in de kolonien heeft to rekenen,,
en denkt men eindelijk aan het talrijk hulppersoneel der
lagere beambten met elementaire kundigheden, Welke het
best in Indie zelf kunnen verkregen worden, dan blij ft.
voor de gestelde vraag slechts over de groote groep van
ambtenaren, die bestemd zijn om bestuur en rechtspraak.
nit to oefenen over eene geheel vreemde bevolking met
eigen taal, godsdienst en zeden, afwijkende van die welke
men zelf van jongsaf heeft geleerd en beoefend. Is voor
de richtige vervulling van deze taak eene bizondere voorbereiding noodig ? Zoo ja, welke? Op deze vragen hebben
verschillende koloniale staten in verschillenden tijd een
verschillend antwoord gegeven. Het loont de moeite bij;
de voornaamste eenige oogenblikken stil to staan.
Raadpleegt men de politiek door de voornaamste
koloniale mogendheden gevolgd, dan valt het niet moeielijk
drie stelsels to onderscheiden, aangenomen dat men de vaak
onbewuste gedragslijn met den wijdschen naam van stelsel:
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mag bestempelen, to weten : l e, het gemis van alle regelen ;
2e. eene speciale opleiding ; 3 e. algemeene ontwikkeling met
bizondere aanvulling. Het on.derscheid is meer gradueel dan
principieel en vertoont zi.ch veelal in geleidelijken overgang
van het eerste tot het tweede en van het tweede tot het laatste.
De eerste en eenvoudigste wijze om de noodige koloniale
ambtenaren to verkrijgen is die, welke men doorgaans aan
het toeval toesehrijft, maar Welke inderdaad het gevolg is
van een aantal omstandigheden buiten rechtstreekschen
invloed van het staatsgezag. Zoo vestigden de Spaansche
conquistadores in Amerika eene koloniale heerschappij,
Welke eeuwen lang Naar gewelddadig en fanatisch karakter
behield. Zoo stichtten de stoute toehten der Nederlandsche
kooplieden in Indie een handelsrijk, dat tots zijn val de
kenteekenen van zijn oorsprong in al zijne instellingen
)penbaarde. Daarenteg en vertoonden de Engelsche kolonien
in Noord-Amerika en later in Australia van meet aan de
kenmerken van een zelf bestuur, dat sterk afstak tegen de
Spaansche d.wingelandij en de Nederlandsche handelspolitiek.
Kon het anders, of in de Spaansche kolonien moest het
ambtenaars-personeel een overwegend militair en clericaal, in
de Hollandsehe bezittingen een commercieel, in de Engelsche
kolonien een populair en democratiseh karakter vertoonen P
Aan allen gemeen was echter het ontbreken van vaste
regelen. Geboorte, aanleg, onderneming sgeest, kortom persoonlijke omstandigheden of familie-betrekkingen, beslisten
wie al dan niet in de kolonien zijn geluk ging beproeven en
bepaalden aldus het gehalte der ambtenaren, aan wie het
bestuur der overzeesche gewesten was toevertrouwd. Tegenover
hen., die zonder eenigen waarborg hunner geschiktheid eenvoudig op goed geluk in dienst werden genomen, vormden de
uitzonderingen voor geestelijken, rechtsgeleerden en enkele
specialiteiten eene onbeduidende minderheid. Natuurlijk
moesten op deze wijze vele ondeugdelijke elementen worden
opgenomen en de deur voor willekeur en gunstbetoon
wagenwijd zijn geopend. Toch moest elke kolonisatie aldus
aanvangen en duurde het vaak eeuwen, voordat men de
nadeelige gevolgen van zulk een stelsel inzag en erkende.
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Men kan gerust verklaren, dat het tot het eind der 18b0
eeuw door alle koloniale staters werd toegepast ; dat Spanj e
daaraan is blijven hangen tot het eind zijner koloniale
heerschappij en eerst in 1890 eene zwakke poging deed
om een beteren weg in to slaan ; dat Frankrijk eerst tegen
het einde der 19 de eeuw ernstige pogingen aanwendde om
er aan to ontkomen, en dat Duitschland nog gees aanleiding
of geleg enheid vond het to vervangen.
Eerst eene nieuwere koloniale staatkunde, Welke Naar
doel niet weer uitsluitend of hoofdzakelijk zoekt in het
onderdrukken en uitzuigen der bevolking, noch in het behalen van handelswinsten door monopolie of protectie verkregen, kon tot het besef ontwaken, dat voor een goed
koloniaal bestuur andere personen noodig waren dan die
welke toeval of gunstbetoon leverde. Het hooger doel
stelde hooger eischen aan hen, die het moesten verwezenlijken. Zoo ontstond het denkbeeld om aan toekomstige
koloniale ambtenaren zekere eischen van bekwaamheid en
zedelijkheid to stellen en bizondere inrichtingen to stichten,
waar zij hunne opleiding konden ontvangen en de bewijzen
hunner geschiktheid leveren.
Engeland Bing voor, Nederland volgde, Frankrijk heeft
onlangs dien weg betreden.
Na de pogingen van Lord W e 11 e s 1 e y, onderkoning
van Britsch-Indie van 1798-1805, om to Fort William
eene school to stichten, waar civiele ambtenaren een cursus
in taal- en rechtskennis moesten doorloopen, werd door de
Britsche cost-Indische Compagnie op aandrang der Rijksregeering in 1806 eene school to Haileybury gevestigd,
waar voortaan alien die toegang zochten bij den hoogeren
administratieven dienst,
de zoogenaamde covenanted
service in een tweejarigen cursus de Indische taal- landen volkenkunde moesten beoefenen. Bijna een halve eeuw
bleef Haileybury een voorbeeld tot navolging van andere
staten met koloniaal bezit. Nederland opende in 1843 de
Koninklijke Academie to Deift ook voor het onderwijs in
die kundigheden, welke voortaan voor den kolonialen dienst
werden noodig geacht. In Frankrijk werd eerst in 1885
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eene Ecole Coloniale indigene to Parijs opgericht en in
1889 verrijkt met eene section fiancaise, Welke onder bepaalde
voorwaarden g elegenheid bood om zich voor administratief
ambtenaar in de kolon.ien voor to berei.den. In 1896 werd
deze instelling gereorganiseerd en belangrijk uitgebreid in
nauw verband met de onophoudelijke veranderingen in de
inrichting en verdeeling der ingewikkelde koloniale administratie. ook her is het voldoende er op to wijzen, dat
behoefte aan eene bizondere voorbereiding voor den kolon ialen dienst in beginsel is erkend. Span] e heeft dit standpunt
nooit, Duitschland nog niet bereikt 1).
Het denkbeeld om eene bizondere instelling tot opleidin g van koloniale ambtenaren to stichten ligt voor de
band en biedt ong•etwijfeld groote voordeelen. In den
regel Loch houdt het onderwijs in het moederland, hoe
?oed ook in gericht, geen rekening met de eigenaardige
toestanden en behoeften der koloniale rnaatschappij. Verschillen deze belangrijk van die in Europa, dan zal de toekom.stige koloniale ambtenaar zich in het moederland de
kennis van taal, land en yolk der kolonien to nauwernood
kunnen versehaflen en wellicht van de overzeesche maatschappij geheel verkeerde voorstellingen vormen. Eene
instelling, Welke onder de leiding van bekwame deskundigen
deze leemte aanvult, is alsdan van onbetwistbaar nut.
Haar naam is van weinig belang. Hoofdzaak is, dat de
staat de vereischten voor de benoembaarheid zijner koloniale
ambtenaren aldu s regelt, dat zij zich rechtens of feitelij k
slechts aan een enkele school en laugs een bepaalden weg
voor den kolonialen dienst kunnen bekwamen. Beschouwt
men inderdaad den kolonialen dienst als een bepaald yak
en derhalve de koloniale kweekschool als eene vakschool,
dan is er geen bezwaar tegen zulk eene regeling. Heeft
men daarentegen eene andere opvatting van het koloniaal
bestuur en ziet men daarin een uitgebreid en veelzijdig
veld van werkzaamheid, dat ruimte biedt voor verscheidenheid van gaven en kundigheden, maar altijd een betrekkelijk
1) Men zie : Les fonctionnaires coloniaux. Documents of ciels, tonne
I. TI. Uitg. door het Inst. colonial international 1897.
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hoog peil van intellectueele en moreele ontwikkeling vordert, dan kan men zulk een stelsel niet goedkeuren en
neemt daarmede slechts noode genoegen.
In Engeland moest de kweekschool van Haileybury in
1853 plaats waken voor een stelsel van open mededinging.
Gedurende bijna een halve eeuw had de inrichting zich
gekenmerkt door bekwame leermeesters en goede hulpmiddelen en was zij er in geslaagd onder het beheer van
Directeuren der Oost-Indische Compagnie een deugdelijk
corps Indische ambtenaren to vormen. Deskundigen schreven
intusschen de vermeende voortreffelijke eigenschappen van
dit corps meer toe aan den invloed van de praktijk en
ervaring in Indie dan aan de theoretische voorbereiding in
Engeland. Vooreerst werd overdreven zorg en tij d besteed
aan de beoefening der Oostersche talen, met name aan het
Sanskriet, dock dit was niet van overwegend belang en
voor verbetering vatbaar. Doch wat niet voor verbeterinb
vatbaar scheen, was de jeugdige leeftij d waarop de leerlingen werden opgenomen, de enge weg dien zij moesten
bewandelen, bovenal de buitengewone lankmoedigheid
waarmede hun Uver en vorderingen werden beoordeeld door
onverantwoordelijke examen-commission. Deze gebreken
dreigden alle waarde aan de opleiding to ontnemen en alle
waarborgen op to heffen voor het gehalte der aldus gevormde
ambtenaren. Vandaaar eene steeds levendiger beg eerte om
den frisschen wind der vrijheid in de zoele atmosfeer dezer
vakschool to doer binnendringen. Huns ondanks werden
Directeuren g edwongen voor dien aandrang to zwichten en
in 1853 den Indischen dienst open to stellen voor alien,
die een voldoend examen afiegden ten overstaan eener
staatscommissie. Weinige jaren later word de Oost-Indische
Compagnie zelve opgeheven. De zorg voor goede koloniale
ambtenaren verbleef voortaan aan den Staat, die voortging
op den reeds ingeslagen weg en zich tevreden stelde met
het onderzoek naar de bekwaamheid en geschiktheid der
candidaten. Wie na eon vergelijkend examen tot candidaatambtenaar is aangesteld, legt na eon proef j aar eon eindexamen a,f in enkele vakken op Britsch-Indio betrekking
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hebbende en wordt na eene tweede practisehe voorbereiding
in de kolonie zelve tot ambtenaar bij den burgerlijken
dienst benoemd. De gebreken dezer reg eling zijn van dien
acrd, dat men hi.erin volstrekt g een model tot navolging
kan zien. Toch schijnt het mij overdreven, hieraan de zoo
terecht door Mr. I m m i n k gewraakte „europeaniseering"
van Britsch-Indie en hare n oodlottige g evolgen toe to
schrijveu. Deze zijn veeleer to wijten aan de Britsche politiek
zelve, eene vrucht van het Engelsche volkskarakter.
De geschiedenis van de opleiding der Indische ambtenaren in Nederland is herhaaldelijk beschreven 1). Eene herhaling hiervan zon meer plaats innemen dan nut stichten.
Tot verklaring van den teg enwoordig en toestand is intusschen eene bekuopfe herinnering ann het verleden onmisbaar.
In 1 werd voor het eerst het radicaal van Indisch
ambtenaar, d. w. z. de sedert 1825 vereischte koninklijke
benoeming, voor de beide hoogste klassen, die de rechterlijke
en b oogere administratieve ambtenaren omvatten, verbonden
aan het bewij s van bepaalde kundig heden verworven aan
de Koninklijke Academie to Delft. Een staatsexanen aan
het eind van een tweejarigen cursus voor doctoren in de
rechten, van eon vierj arig e voor alle anderen, ontsloot de
poort van den bnrgerlijken kolonialen dienst. Deze reg eling,
welke a11en dwong den aangewezen weg to volgen en derhalve voor j ong e lieden in Indie den Indischen dienst afsneed,
wekte aldaar groote ontevredenheid en beantwoordde ook
in het moederland niet aan de verwachting. In verband
met de Wet op het Middelbaar Onderwijs van 2 Mei 1863
werd daarom in het volgend jaar de Koninkhj ke Academie
to Delft opgeheven en de opleiding van Indische am btenaren
verplaatst naar _Leiden, waar bij de Wet van 10 Juni 1864
eene Rijks-instelling voor taal- land- en volkenkunde werd
gesticht met de tweeledige bedoeling om in de leemte to
voorzien door de ophefngg der Kon.inklijke Academie
ontstaan en tevens de g elegenheid to openen voor de
1) Men zie o. a. mijne handleiding bl. 236; meer uitvoerig een artikel
in de Gids 1879 dl. TI en Mr. A. J. I m mink, Gids Mei 1899. ---- Mem. van
Toel. van het Wetsontwerp dd. 22 Maart 1901.
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weten schappelijke beoefening der Indologische vakken. Ben
uitsluitend recht tot vorming van Indische ambtenaren
word aan de Rijksinstelling niet toegekend. Integendeel
liet het Koninklijk besluit van 10 September 1864, dat de
voorwaarden van toelating tot den administratieven dienst
regelt, ieder volkomen vrij in de keuze waar en hoe hij de
noodige kundigheden wilde verwerven.
De bedoeling verdient lof, dock de uitvoering faalde
en de teleurstelling kon niet uitblijven. De gemeente
Delft, die de vervanging der Koninklijke Academic door
een Polytechnische school met leede oogen had gadegeslagen en ongaarne de Indische studenten hare stille straten
en grachten zag verlaten, besloot op eigen kosten eene
Indische kweekschool to stichten. Weldra bleek deze eon
geduchte mededingster van de Rijksinstelling to Leiden en
trok zij de groote meerderheid der toekomstige ambtenaren
tot zich. De verklaring ligt voor de hand. De Rijksi.nstelling hinkte van meet aan op twee gedachten en kon bij
eon vergelijkend staatsexamen onmogelijk het hoofd bieden
aan cone vakschool, Welke hare tack eng omschreef en recht
op het doe afging. De Wet op het Hooger Onderwij s van
28 April 1876 hief de Rijksinstelling op, verwees de wetenschappelij ke beoefening der taal- land- en volkenkunde
van Ned.-Indio naar de ITuiversiteit, waar zij uit den card
der zaak thuis hoort, en liet de voorbereiding voor het
staatsexamen voor den kolonialen dienst over aan particulieren of aan gemeente-instellingen. Aileen in Ned.-Indio
bleef de in 1867 onder den naam van afdeeling B aan het
Gymnasium Willem III toegevoegde cursus voortbestaan,
omdat de Regeering zeer wel inzag, dat zulk eon inrichting in Indio alleen mogelij k is, indien zij door den Staat
werd opgericht en onderhouden.
In Nederland daarentegen behield de Delftsche school de
overhand. Wel poogde de gemeente Leiden het voorbeeld van
Delft to volgen en zelve eene soortgelijke instelling to vestigen,
dock doze bleek to weinig levensvatbaarhe d to bezitten
om meer dan een kwijnend bestaan voort to slepen; zij
werd door den gemeenteraad in 1891 opgeheven. De Indi-
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sche instelling to Delft was voortaan de eenige, waar jonge
Nederlanders geleg enheid vonden zich voor het staatsexamen en dientengevolge voor den kolonialen dienst voor
to bereiden. Ook zonder wettelijk voorschrift was feitelij k
de toestand v66r 1864 herleefd ; het stelsel eener bizondere
opleiding langs een afgebakenden weg scheen steviger dan
ooit g evestigd. Alleen doctoren in de rechtswetenschap
konden voor de vereenigde j uridische en litterarische faculteit een aanvullingsexam en afleg gen, dat in hoofdzaak overeenkwam met het proggramma van het staatsexamen, en
mitsdien langs den weg van het hooger onderwijs den kolonialen dienst binnenf reden.
Weldra openbaardezi zich de bedenkelijke g evolgen
van dezen toestand. In 1893 werden omvang en inhoud
van het examen, +fat reeds in 1X71 aanmerkelijk was verzwaard, op nieuw belangrijk uitgebreid en in verband daarmede de twee] arige cursus to Delft tot een driej arig en
verlengd. Door het verleenen eener rijkssubsidie en de
instelling van een curatorium tot het houden van toezicht
had eindelijk de Regeering van hare belangstelling in de
Delftsche instelling doers blijken. Inderdaad scheen de
tijd nabij om haar tot Rijksinstelling to verheffen en aldus
onder reg eeringstoezicht in volkomen overeenstemming to
bengen met de eischen, die de Staat aan zijne koloniale
ambtenaren meende to moeten stellen. Bij behoud van het
aangenomen stelsel lag zulk een oplossing voor de hand
en zoude ongetwijfeld eene waardige bekroning geweest zijn
van de groote diensten, Welke de gemeente Delft aan den
Staat had bewezen.
Toch is deze verwachting verijdeld. Een samenloop van
omstandigheden had namelijk twijfel gewekt aan de deugdelijkheid van het tot hiertoe gevolgde stelsel. De overvloed van
adspiranten, die aan de eischen van het examen hadden voldaan en door het Opperbestuur op rijkskosten naar Indie
wares uitgezonden in grooter aantal dan door de behoeften
van den dienst werd gevorderd, veroorzaakte in 1897 onverwachts eene stoornis in de beschikbaarstelling, Welke eerlang
in eene volkomen staking dreigde over to gaan. De beden-
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kingen, reeds meermalen vernomen tegen de methode van
onderwijs aan de Delftsche instelling, waren aanmerkelijk
versterkt na de uitbreiding van het leerplan in 1893. Daarbij
kwamen verspreide klachten over het gehalte der Indisehe
ambtenaren, die weliswaar hoogst ongelijke waarde hadden,
dock niettemin weerklank vonden bij Regeering en StatenGeneraal; eindelijk de wensch om de alleenheerschappij der
Delftsche instelling to breken en aan het Rijk zelf een grooteren
invloed op de vorming zijner ambtenaren to verzekeren.
Nog voordat de plannen der Regeering, die inmiddels het
advies eener bizondere staatscommissie had ingewonnen,
volledig bekend waren, besloot de rand der gemeente Delft,
die het bezoek harer kostbare instelling gestadig zag verminderen en de hoop op meerderen financieelen steun van
het rijk begon op to geven, niet langer to talmen met de
ophefng der Indische instelling. Pit besluit was niet slechts
een zware slag voor de docenten der installing, waarvan
velen weer dan het vierde eener eeuw hunne talenten met
onverdroten ijver aan den bloei der instelling hadden gewijd,
maar het plaatste ook de Regeering plotseling en ondubbelzinnig voor de netelige vraag, hoe voortaan in de behoeften
van den kolonialen dienst moest worden voorzien. Wel
was er voorshands nog een zeker aantal bevoegde personen
beschikbaar, dock de snelle mutatie in het koloniaal personeel moest spoedig een deficit doen ontstaan. De aanvulling van dit tekort over to later. aan de eenig overgebleven opleidingsschool, de straks vermelde afdeeling B
van het Gymnasium Willem III to Batavia, scheen nosh
mogelijk noch wenschelijk.
Aldus staan de taken op dit oogenblik. In Welke
richting moet eene oplossing gezocht en de baan voor een
deugdelijk stelsel geeffend worden P Om deze vraag to
beantwoorden zal het best zijn de ervaring to raadplegen en
de gebleken voor- en nadeelen onpartijdig to onderzoeken.
Ongetwijfeld was het in 1864 de bedoeling der Regeering een breede algemeene voorbereiding aan de eigenlijke
opleiding tot Indisch ambtenaar to doers voorafgaan. Van
daar de verscheidenheid van hen, die tot het Indisch examen
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het groot-annbtonaars-examen genaamde, omdat het een
vereischte was voor de hoogere ambten werden toegelaten.
Kweekelingen van hooger, middelbaar en militair onderwijs
waren gelijkelijk welkom, wits het onderwijs genoten was
„aan instellingen voor alien dienstbaar, op gelijken voet met
„hen die zich voor de Nederlandsche of Westersche maat„schappij bekwamen " 1). Wat leerde echter de ervaring ?
Vooreerst kwam de verscheidenheid, waarop men gehoopt had, in werkelijkheid veer op eene schier volkomen
aeenvormigheid. Onder de candidaten kwamen geene andere
kweekeling en van het Hoog er Onderwij s voor dan de doctoren
in de rechten, na 1876 doctoren in de rechtswetenschap,
die bij de rechterlijke macht in Indie wenschten geplaatst
to worden en mitsdien verplicht warm zich na hunne promotie aan een zelfde staatsexamen to onderwerpen. Nadat
het Middelbaar Onderwij s glom gevestigd en dientengevolge het voorbereidend staatsexamen A afgeschaft was,
vormden slechts enkele kweekelingen der Rijkslandbouwschool to Wageningen eene spaarzame uitzondering op de
groote meerderheid van de leerlingen der hoogere burgerscholen, die na een welgeslaagd eindexamen to Delft of
Leiden voor het Indisch examen kwamen studeeren. Grooter
bezwaar dan deze eenvormigheid was intusschen de onvoldoende mate van ontwikkeling, die vele leerlingen van het
Middelbaar Onderwij s bleken bereikt to hebben. Natuurlij k
verschilt het oordeel hierover, naar gelang van de meerdere
of mindere ingenomenheid met het Middelbaar Onderwij s
in het algemeen. Zeker is het, dat vele j ongelieden die op
17 a 18 jarigen leeftij d de sehoolbanken eener hoogere
burgerschool verlieten om in Delft als student to warden
ingeschreven, Been voldoende geschiktheid bezaten voor
zelfstandige studie. Onvoldoende voorbereid voor taal- en
g eschiedkundige vakken, was menigeen buiten staat de
colleges met vrucht to volgen. Ook zonder buitensporigheden
verbeuzelden velen hun kostbaren tijd, totdat het examen
1) Deze breede opvatting blijkt o.a. duidelijk uit de Mem. v. Toel.
bij de Wet van 10 Juni 1864, S. 71, made-onderteekend door den Min. t.

Kol. J. D. Fransen van de Putte.
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dreigend naderde en op teleurstelling uitliep. Na een paar
verloren jaren stond menigeen op of zelfs beneden het
standpunt, waarop hij de hoogere burgerschool verlaten
had. De algemeene ontwikkeling, die de grondslag der
opleiding vormde was eenvormig, eenzijdig en ontoereikend.
Het groot-ambtenaars-examen aan den eindpaal der
vakstudie to Delft of Leiden had aanvankelijk een beperkten
omvang. Het bepaalde zich tot de algemeene kennis van
land en yolk, de geschiedenis van Ned. Indie, de staatsen volksinstellingen en een enkele inlandsche taal. In een
tweej arigen cursus kon men zich deze kennis zonder overdreven inspanning verwerven. Zoolang het aantal candidates
bleef beneden het aantal beschikbare plaatsen, kon een
jongmensch met normalen aanleg en gemiddelden ijver er
op staat waken binnen twee jaren zijn doel to bereiken.
Te kwader ure werd later het oor geleend aan hen, die beweerden en bewezen dat een volledige kennis der inlandsche
maatschappij niet mogelijk was zonder grondige studie van
den Islam en de afwijkingen daarvan in de zeden en gebruiken der Inlanders, dat althans twee inlandsche talen
onmisbaar waren en dat voor toekomstige administratieve
ambtenaren bekendheid met de Indische wetboeken noodzakelijk was. Dientengevolge werd in 1893 het programme
uitgebreid, het examen in twee deelen gesplitst, de cursus
met een jaar verlen.gd. Hierdoor werden de bedenkingen
tegen de uitgebreidheid van het oorspronkelij k programma
versterkt, de kans van mislukking voor de candidaten verdubbeld, duur en kosten der opleiding aanmerkelij k verzwaard.
Wat aanvulling was, dreigde hoofdzaak to worden. De
vakstudie breidde zich. uit in omgekeerde reden met de
voorafgaande algemeene vorming.
Hierbij kwam in de derde plaats het bedroevend feit,
dat bij geleidelijk afnemende behoefte aan ambtenaren, het
aantal candidaten voortdurend steeg. Dientengevolge moest
een hevige wedstrijd ontstaan tusschen de vele mededingers
voor slechts weinige plaatsen en het Indisch examen meer
en weer een vergelijkend karakter aannemen. Ieder zocht
gretig naar het middel om bij het eindexamen het grootst
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mogelijk aantal punters to bemachtigen en aldus een voorrang
to verwerven boven een minder voorspoedigen of vernuftigen
wapenbroeder. vooral de zoogenaamde onverplichte vakken,
waarin geen examen was voorgeschreven, maar waarvan
zelfs een matige kennis met een zeker aantal punten werd
beloond, leenden zich uitmuntend tot een dergelijke berekening ; de minder bekende en beoefende inlandsche talen
hadden hieraan zekere vermaardheid e danken. De kalme
voorbereiding voor den kolonialen dienst ontaardde in een
zenuwachtig en wedloop om het hoogste aantal punten, dat
men bij het examen kon bemachtigen. Het behoeft Been
betoog, dat zulk een wedijver noodlottig was voor alle ware
ontwikkeling van verstand en karakter en derhalve allerrninst kon bevorderlijk zijn aan de vorming van een uitstekend ambtenaars-personeel.
Toch was zelfs dit bezwaar hot grootste niet. Erger was,
dat vele ,jongelieden ondanks alle inspanning en berekeuing
er niet in slaagden hun doel to bereiken. Zelfs indien zij
op den bepaalden tijd aan de vereischten der beide examens
voldeden, bestond or niet de minste waarborg, dat zij door
optelhng hunner bij de verschillende onderdeelen van het
eindexamen behaalde cijfers een zoo hooge som zouden
bereiken als noodig was om voor een der weinige beschikbare
plaatsen in aaumerking to komen. Gelukte dit niet, dan
zagen zij ook na een nauwgezette studio van drie of meer
jaren niet slechts hunne hoop verijdeld, dock ook hunne
toekomst bedorven. Immers waarheen zich to wenden ? hoe
to benuttigen de eigenaardige kennis to Delft of Leiden
verworven, welke hun voor een e andere loopbaan geenerlei
uitzicht of bijstand hood! De opleiding der Indische ambtenaren dreigde een valstrik to worden voor argelooze knapen
en onkundige ouders.
Gnat men de oorzaken der opgesomde nadeelen aandachtig na, dan zal men moeten erkennen, dat doze voor
het meerendeel niet aan den koninklijken wetgever van
1864 to wijten waren. Het was niet zijn schuld, dat de
destijds hoog gespannen verwachtingen van het Middelbaar
Onderwijs niet geheel zijn vervuld ; evenmin dat zij, die
Q. E III
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men andere opleiding genoten blijkbaar weinig lust gevoelden voor den administratieven dienst in Ned.-Indie. Nog
minder kan hem een grief worden gemaakt van de latere uitbreiding van het examen-program, waardoor juist op hetzelfde
tijdstip dat de Indische instelling to Delft eene beslissende
overwinning had behaald op hare Leidsche mededingster en
alleen was overgebleven, aan Naar eene steeds zwaardere taak
en grootere verantwoordelijhheid zonder voldoende waarborgen op de schouders werd gelegd. Allerminst eindelijk kon
hij het helpers, dat organische veranderingen in het bestuur
en verbeteringen in het lot der koloniale ambtenaren de
behoefte aan nieuwe krachten geleidelij k had verminderd.
Alleen mag worden gevraagd of hij zich niet tevreden
heeft gesteld met een to laag peil van algemeene ontw •ikkeli.ng en wel voldoende voorzorgen heeft genomen tegen
de fouten en bezwaren, welke zich later hebben vertoond.
Imm ers men kan erkennen, dat de g emeente Delft op
voortreffelij ke wij ze haar belang heeft behartigd en tevens het
Trijksbelang gediend, dat de professoren en leeraren harer
Indische instelling met voorbeeldigen ijver hun plicht hebben
gedaan en aanspraak mogen makes op de erkentelijkheid,der
Regeering, wier taak inderdaad door hen was vervuld, en Loch
van oordeel zijn, dat het minst genomen zonderling mag heeten,
dat eene gemeente voor de opleiding van 's Rijks koloniale
ambtenaren zorgt. Weliswaar werd het gemeentebestuur bij de
vervulling deter eigenaardige taak beheerscht door de maatregelen der Regeering omtrent inhoud en omvang van het
Tndisch examen, Welke het om goede redenen op den voet
volgde, maar de keuze der leeraren, hunne onderlinge verhoudi.ng, de inrichting en hulpmiddelen van het onderwij s,
bleven geheel overgelaten aan het oordeel en de mildheid
van den gemeenteraad. De door het Rijk verleende subsidie
was ontoereikend om aan de Regeering rechtmatigen invloed to verschaffen ; het college van curatoren is daarin
nooit geslaagd. De fouten der Regeering van 1893, gepaard
met de gewijzigde behoeften van den Indischen dienst, zijn
de hoofdoorzaak van de ongunstige wending van zaken,
van de ontijdige ophefng der Indische instelling to Delft
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en van de crisis waarin deze aangelegenheid zich op dit
oogenblik bevindt.
De staatscommissie door den Minister van Kolonien
in 1899 benoemd om hem in deze lastige zaak van advies
to dienen, meende in de instelling van het eandidaat-ambtenaarschap het middel to hebben gevonden om de bovengenoemde bezwaren grootendeels op to heffen. Zij wilde
namelijk door eene zorgvuldige keuze nit personen van
verschillende opleiding en richting, die door rijperen leeftijd
een hooger peil van ontwikkeling en zelfstandigheid hadden
bereikt, overeenkomstig de vermoedelijke behoeften van den
kolonialen dienst een toereikend aantal candidaat-ambtenaren benoemen, die na korte maar degelijke voorbereiding
voor hun toekomstigen werkkring op 's rijkskosten naar
IndiP zouden worden gezonden, om aldaar naar g elaug van
de versehillende vereischten der bizondere betrekkingen in
verband met hun aanleg en bekwaamheden in dienst to
worden g esteld. Hierdoor, zoo meende de commissie, zou
1 0 . het peil der algemeene voorbereidi.ng belangrijk worden
verhoogd ; 2°. daarentegen het gevaar voor onredelijke yakstudie verminderen; 3°. aan alle kansberekening, cijferjacht
en onedelen wedloop een eind worden gemaakt ; 4°. onzekerheid en teleurstelling plaats waken voor de betrekkelijke
zekerheid eener aanstelling na welvolbrachten arbeid ; 5 0 . de
eigenlij ke Indische studie in nauw verband met het universitair onderwijs en derhalve binnen het bereik van een
onmiddeliijk staatstoezicht worden gebracht. Men kan over
de bizonderheden van het voorstel van meening verschillen :
bijv. van oordeel zijn, dat de kring van personen, waaruit
de keuze moest geschieden, to ruim was getrokken ; dat de
keuze zelve onvoldoende geregeld, de omvang der studie to
eng, haar duur to kort was; dit alles betreft bijzaken,
Welke de waarde der hoofdgedachte niet aantasten. Het
debat over de regeerings-voordracht in Maart 1.1., welke
belangrijk afweek van het voorstel der commissie maar op
dit punt hare denkbeelden overn am, heeft onevenredig
gewicht gehecht aan het voorstel eener zoogenaamde permanente commissie, welke de Regeering zou bijstaan in
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de keuze der candidaat-ambtenaren en in het toezicht op
hunne studien. Men vergat, dat dit een punt van ondergeschikt belang betrof, hetwelk niets afdeed aan de waarde
van het stelsel, dat gekeerd was tegen de groote nadeelen
van het bestaande en lichtelijk kon falen in de bizonderheden zonder daarom mis to Casten in het beginsel.
De Minister van Kolonien heeft dit ingezien en het
candidaat-ambtenaarschap op nieuw voorgesteld. Na het
reeds aangevoerde schijnt het onuoodig de groote voordeelen dezer instelling uogmaals uit een to zetten. Eenmaal in werking zal het den gemiddelden leeftijd en het
peil van ontwikkeling der toekomstige Indische ambtenaren
aanmerkelijk verhoogen, vele grievers opheffen, teleurstellingen voorkomen, misbruiken uitroeien kortom een
hooger ambtelijk gehalte verzekeren dan ooit bij het bestaande stelsel mogelijk was.
Is het candidaat-ambtenaarschap de spil van het
stelsel, wat daaraan voorafgaat en daarop volgt is geenszins van belang ontbloot. Vooreerst is het duidelijk, dat
de mate van ontwikkeling gevorderd em voor candidaatambtenaar in aanmerking to komen rijpelijk meet worden
overwogen en alsdan nauwkeurig bepaald, wie geacht
kunnen worden deze al dan niet to bezitten. Natuurlijk
moet op grond der ervaring thans het minimum worden
gesteld boven het eind-examen eener hoogere burgerschool
met vijf-j arigen cursus. De eisch van een doctoralen graad
gaat daarentegen to ver en zou het aanbod waarschijnlijk
beneden de behoefte doen dalen. Dit neemt intusschen niet
weg, dat de mededinging van gepromoveerden kan worden
bevorderd door hun zekeren voorrang toe to kennen. Daarom is het verkieselij k een middenweg in to slaan en het
candidaats- of tweede natuurkundig examen aan een universiteit als vorm aan to nemen. Wie zulk een examen met
goed gevolg alegde heeft althans den twintigjarigen leeftijd
bereikt en blijk gegeven van eene zekere mate van zelfstandigen arbeid. Hiermede behooren gelijkgesteld to worden zij, die langs andere wegen eene gelijke hoogte hebben
bereikt, hetzij aan de Polytechnische school, de Rijkslandbouw-
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school, de Koninklijke Militaire Academie of het Koninklijk
Instituut voor de Marine; voorts enkele anderen, die
analoge bewij zen van bekwaamheid geven in eene bizondere
richting, bijv. het consulaat of het notariaat. Tegenover
de beden king, dat aldus Been volkomen gelijkheid van
ontwikkelin g wordt verzekerd, staat de opmerking, dat
sommige bizondere kundigheden in nauw verband staan
met de latere ambtsbezigheden der Indische ambtenaren
en hun daarbij uitnemend to stade kunnen komen. Daarentegen behooren to worden uitg esloten alien die slechts
speciale kennis verwierven in vakken, welke met hunne
Iudische loopbaan in g eenerlei verband staan.
Eene tweede niet minder gewichtige vraag is, hoe uit
de sollicitanteu, die zicb aanmelden, eene juiste keuze kan
worden gedaan van het beperkt aantal, dat alleen voor
eerie aanstelling in aanmerking kan komen. Oppervlakkig
zou men geneigd zijn het Engelsche stelsel aan to prijzen
en een vergelijkend examen als den eenig denkbaren maatstaf to beschouwen. Ten onrechte. De ervaring in Eng eland
heeft geleerd, dat een vergelijkend examen over een aantal
vakken, waaraan ongelijke waarde wordt toegekend, de
natuurlij ke ontwikkeling van ieders aanleg belemmert, africhting in de hand werkt en vaak even onvoorziene als
ongewenschte g evolgen_ heeft. In Nederland heeft het vergelijkend examen geleid tot de oppervlakkige en onvruchtbare beoefening van weinig bekende Indische talen en tot
een redeloozen wedijver om het hoogst mogelijk totaalcijfer
to behalen. Een vergelijkend examen heeft slechts zin bij & nvormigen studieg ang ; het onderstelt een bepaald program,
vordert van de g eexamineerden, zoo niet eenzelfde soort
van kennis, Loch eene analoge wijze van voorstelling en
uitdrukking en g eeft doorg cans hoog st onbevredigende uitkomsten. Wie vlug is van bevatting, een goed geheugen
heeft en zich gemakkelijk uitdrukt, wint het stellig van
hem, die tijd behoeft tot nadenken en weer uitmunt door
degelijkheid van kennis dan door gevatheid in het antwoorden. Toch verdient de laatste verre de voorkeur, inzonderheid voor eene Indische loopbaan. Men vermijde

daarom alle vergelijkende examens en hebbe den moed to
breken met de afgoderij voor cijfers en punters. Aan de
Regeering, die de verantwoordelijkheid draagt voor de gewichtigste benoemingen, vertrouwe men ook de zooveel bescheidener taak toe om zonder vooringenomenheid of gunstbetoon naar haar beste weten de candidaten uit to kiezen,,
die zij voor den kolonial en dienst het meest geschikt acht.
Op gezondheid, zedelijkheid, karakter, Welke niet vatbaar
zijn voor algemeene omschrijving of uitwendige kenteekenen,
zal zij daarbij zooveel mogelijk behooren to letten.
Het spreekt van zelf, dat de Minister van Kolonien, evenals
bij elke benoeming, zich ook hierbij kan doen voorlichten door
zijne ambtenaren of andere raadslieden ; het ware wellicht
wenschelijk voor deze eigenaardige voorlichting eene min
of weer vaste commissie aan to stellen, Welke door haar
duurzaamheid en ervaring tot een juist en onbevangen oordeel beter in staat schijnt. Ongetwijfeld zijn aan zulk eene
commissie ook nadeelen verbonden : Naar personeel is niet
gemakkelijk to vinden, Naar invloed kan overwegend worden
en de vrijheid en verantwoordelijkheid der Regeering belemmeren. Zij zelve kan blootstaan aan familie- of partijinvloed, Naar bemoeizucht kan to ver gaan en de zelfstandigheid der candidates bedreigen. Kortom een vaste commissie
heeft Naar voor- en nadeelen, die wellicht tegen elkander
opwegen. De Tweede Kamer heeft in Juni 1.1. over de waste
commissie een eenzijdig en overdreven ongunstig oordeel
geveld. Doch wat nood ? Zij kan zeer wel gemist of door
eene tijdelijke vervangen worden, mits de Regeering vrij
blijve in hare aanwijzingen en de volledige verantwoordelijkheid aanvaarde onder gelijke parlementaire controle als
al hare maatregelen treft.
Hier rij st echter de gewichtige vraag of deze aanwij zing
alleen in Nederland moet geschieden en de in Indie geborers en opgevoede jongelieden behooren to worden uitgesloten. Reeds is vermeld, dat weer dan dertig jaren lang
to Batavia aan de afdeeling B van het Gymnasium Willem
III gelegenheid bestaat om zich voor het examen in Indiete bekwamen. Moet deze gelegenheid worden afgesneden :''
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Ik kan het niet gelooven. Het schijnt noch recht- noch
doelmatig. Niet rechtmatig is het tegenover de ingezeteuen
van Ned.-Indie om voor hunne kinderen eene loopbaan to
sluiten, Welke jaren lang open stond en door vele jongelingen met lust en ijver werd bewandeld. Niet doelmatig
kan het heeten, omdat aldus inderdaad uitnemende elementen
worden buitengesloten en bovendien de ervaring nog moet
leeren, of er steeds een voldoend aantal sollicitanten in het
moederland zal aanwezig zijn. Daarom behoort een evenredig
aantal plaatsen bijv. een derde van het benoodigd totaal
aan de Indisehe maatschappij to worden voorbehouden en de
Gouverneur-Generaal aldaar dezelfde taak vervullen als die
Welke in Nederland aan den Minister van Kolonien is opgedragen. Men bedenke intussehen, dat in lndie de meeste
groepen ontbreken, waaruit de keuze in Nederland moet
eschieden. Het is daarom noodzakelijk de keuze van den
Gouverneur-Generaal to verruimen, wil men hem niet feitelijk beletten van zijne bevoegdheid gebruik to maken. Bij
gebrek van hoogere onderwij s-inrichtingen kunnen daarom
ook zij benoembaar worden verklaard, die na een welg eslaagd
eindexamen eener hoogere burgerschool gedurende een paar
jaren op de centrale regeerings-bureaux door bekwaamheid
en ijver hebben uitgemunt. Men moge dit eene afwijking
noemen van het in Nederland gevolgde stelsel, deze afwijking is onvermijdelijk, zoolang de Indische maatschappij de
talrijke hulpmiddelen en instellingen mist, waarin Nederland
zich verheugt. wil men Naar niet, dan vervalt men in het
veel grooter euvel van Indische jongelieden schier geheel
nit to sluiten van een werkkring, waarvoor zij waarschijnlijk
de meeste lust, wellicht de meeste geschiktheid en zeker de
meeste aanspraak hebben.
Alle candidaat-ambtenaren zonder onderscheid behooren
den tijd hunner bizondere voorbereiding voor den Indisehen
staatsdienst in Nederland door to brengen. Dit ligt niet
alleen voor de hand ten aanzien van hen die in Nederland
zijn, maar is voor de ingezetenen van Ned.-Indie nog weer
noodzakelijk. In het moederland leert de toekomstige ambtenaar niet slechts eene weer ontwikkelde maatschappij

136
kennen, dock tevens den aard onzer koloniale staatknnde
verstaan en op de juiste waarde schatten. Zoolang Indie
autocratisch geregeerd wordt door Nederland, moeten de
bestuursorganen Nederlandsche ambtenaren zijn, doordrongen van Nederlandsche denkbeelden en beginselen.
Daartoe nu is een langer of korter verblijf in Nederland
onmisbaar. De afdeeling B van het Gymnasium Willem
III to Batavia verliest dientengevolge haar grond en moet
noodwendig vervallen.
De plaats, waar men in Nederland vertoeft, is op zich
zelve van ondergeschikt belang. De Staat zorge slechts,
dat er een gelegenheid zij om de vereischte kundigheden
aan eene staatsinrichting to verwerven. Natuurlijk is hiervoor de Leidsche universiteit aangewezen. Zij bezit reeds
uitnemende geleerden, die de letterkundige en rechtsgeleerde studien ook met het oog op Insulinde met
roem vertegenwoordigen en tot een aanmerkelijke hoogte
hebben verheven. Voor zooveel noodig is de aanvulling
niet moeilijk. De algemeene ontwikkeling, die de candidaatambtenaar ondersteld wordt to bezitten, stelt hem in
staat met oordeel zijn weg to barren en van de voorhanden
colleges en hulpmiddelen het hem meest passend gebruik
to makeu. Het examen-program en de voorlichting en
welwillendheid der professoren zullen aanvullen wat hem
aan eigen oordeel en doorzicht ontbreekt. Bovendien plaatst
zijne aanstelling tot candidaat-ambtenaar hem onder zeker
regeeringstoezicht, dat, hoe ruim ook bedoeld en hoe mild
ook toeg epast, toch kan medewerken om hem op het rechte
spoor to houden en het doel to doen bereiken. De Staat,
die eene gelegenheid tot studie aanbiedt, oefene intusschen
geen dwang. Even.als hij geenerlei invloed wil oefenen op
de voorbereiding zijner candidaat-ambtenaren, late hij hen
in de keuze der plaats en der hulpmiddelen van voorbereiding volkomen vrij. Wie aan andere onderwijs-instellingen
of door middel van privaatlessen of wel als autodidact
zijne studien wil voltooien, worde daarin niet belemmerd.
De verscheidenheid, die een hoofdkenmerk was van de
voorbereiding, blijve ook thans gewaarborgd. Geen enge
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weg, Welke tot dressuur leidt, dock het breede pad, waarop
ieder ruimte vindt voor de ontwikkeling van eigen aanleg
en neiging.
Het examen eindelijk, dat den toegang tot den kolonialen dienst opent, moet zdb zijn ingericht, dat het inderdaad
eene degelijke kennis van land en yolk, taal en zeden, staats- en
volksinstellingen verzekert, zonder tevens of to dalen in onbeduidende bizonderheden en nuttelooze haarkloverijen. De
Indische bestuurs-ambtenaar behoeft geen specialiteit : geograaf, ethnoloog of linguist to zijn, maar een man van
veelzijdige kennis, toegerust met eeiii wakkeren plooibaren
geest, die hem in staat stelt zich de voor zijn ambt noodige
kennis met behulp der binnen zijn bereik gelegen middelen
in korten tij d to verschafen. De detail-kennis, vaak bij het
groot-ambtenaars-examen gevorderd en inzonderheid bij
de land- en volkenkunde belachelijk, was eene der hoofdgrieven tegen de tot dusver gevolgde methode. Daarom
wake de Regeering met de uiterste nauwgezetheid tegen
eene herhaling van dit euvel. Eene zorgvuldige indeeling
en rangschikking van de gevorderde examenstof, waardoor
hoofdzaak blijft wat inderdaad hoofdzaak is, bijzaken daarentegen hare ondergeschikte plaats bekleeden en behouden,
kan daartoe veel bijdragen. Fouten hierin wreken zich later
onfeilbaar ; persoonlijke overwegingen kunnen de gansche
zakelijke regeling doen schipbreuk lijden. Afdalen in meerdere
bizonderheden hieromtrent overschrijdt intusschen het bestek
van dit opstel. vie weer hiervan wil weten wende zich
tot de docenten der Indologische vakken en de leden der
voormalige examen-commission en zijne weetgierigheid zal
ruimschoots bevredigd worden.
De verdere maatregelen, noodig om het boven ontwikkeld stelsel in to voeren en het welslagen to verzekeren,
kunnen aan de lezers van dit tijdschrift slechts geringe belangstelling inboezemen. Het is bijv. noodig, dat van de eens
aangenomen verhouding tusschen het aantal in Nederland en
in Ned.-Indio beschikbare plaatsen in het belang van 's lands
dienst kan worden afgeweken, zoodra blijkt dat er her to
veel, Binds to weinig candidaten of omgekeerd beschikbaar
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zijn. Voorts zal de aantrekkelijkheid eener koloniale loopbaan,
Welke hoofdzakelijk gelegen is in den aard van den werkkring,
de snelle promotie, de kans op een vroeg en hoog pensioen,
nog kunnen worden verhoogd door eenige rijksbeurzen in to
stellen voor hen, die in Nederland daarnaar dingen, en
vergoeding van reis- en verblijfkosten toe to zeggen aan
hen, die daarvoor in Ned.-Indie in aanmerking komen.
Uitzending op 's Rijks kosten en het genot van een voorloopig
traktement in Indie behoort aan alle candidaat-ambtenaren,
die hun eindexamen met goed gevolg hebben afgelegd,
gelij kelij k to worden verzekerd. De omstandigheden kunnen
nu en dan nog andere geldelijke toelagen wettigen. Steeds
behoort inmiddels to worden gezorgd, dat dergelijke uitgaven inderdaad beantwoorden aan Naar doel, to weten
eensdeels een voldoend aantal bekwame candidaten to verkrijgen, anderdeels een heilzamen prikkel to scheppen om
hen tot ijver en plichtsbetrachting aan to sporen. Deze
laatste kunnen almede worden bevorderd door bindende
termijnen en een min of weer gestadig ofschoon indirect
toezicht.
Het stelsel dat in de laatste plaats wend ontwikkeld,
onderscheidt zich, naar men ziet, belangrijk van het tweede,
dat tot dusver regel was. Immers het bestaande rust op
het denkbeeld, dat de koloniale dienst een bizonder beroep
is, waarvoor men zich door eene bepaalde vakstudie moet
voorbereiden. Men kiest die loopbaan op jeugdigen leeftij d,
gaat recht op zijn doel af, doorloopt alsdan een zekeren
nauwkeurig voorgeschreven cursus, vaak aan een aangewezen
inrichting, en vindt aan het einde van den afgebakenden
weg de poort van het beloofde land. Ambtenaren aldus
gevormd gelijken op elkander, bezitten dezelfde kundigheden, vertoonen dezelfde deugden en gebreken hunner
opleiding en worden be wogen door dezelfde beweegredenen
tradition en vooroordeelen. Zij vormen een corps met
scherp onderscheiden belangen en aanspraken, evenals het
corps militair of diplomatique.
Het voorgedragen stelsel wil jets anders. Jongelieden
van uiteenloopende bekwaamheden, dock allen blijk gevende
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van algemeene ontwikkeling en ontvankelijkheid van geest,
zoo mogelijk ook van zelfstandigheid van karakter, wordt
op reeds volwassen leeftijd de gelegenheid geboden, om zich
voor den Indischen dienst aan to melden en op eenvoudigen
zelf gekozen voet de kennis to verwerven, Welke voor een
vruchtbaren werkkring in gindsche maatschappij noodig is.
Het rekent op een voldoend aanbod, eischt eene strenge
keuze, geeft de gelegenheid tot grondige keno ismaking met
de kolonien en hoopt aldus eene ware keurbende to vormen
en to behouden, waarmede het bestuur onzer kostbare kolonien kan worden gevoerd en hare ontwikkeling verzekerd.
Er kunnen natuurlijk teleurstellingen en bezwaren ontstaan.
Ilet is mog elij k, dat een to gering aantal zich aanbiedt en
de keuze dientengevolge denkbeeldig wordt ; het kan ook
zijn, dat het omgekeerde plaats heeft en de verseheidenheid
en overvloed van aanvragen een juiste keuze uitermate bemoeilij kt ; het is denkbaar dat de eenmaal gekozen candidaat-ambteuaren de verwachtingen besehamen, hunne voorrechten verbeuzelen en hunne antecedenten verloochenen s
kortom onvoorziene omstandigheden kunnen een goeden
uitslag beletten. Dit alles is een grond om het aanbevolen stelsel als een proef to beschouwen en vooralsnog
niet bij de wet vast to stollen. De Regeering handelt wij s,
indien zij wel hare denkbeelden aan de Staten-Generaal
ontvouwt, dock het koninklijk besluit, dat de regeling zelve
bevat, aan zich voorbehoudt. Waar wettelijke vaststelling
nog niet aan de orde is, verdient bemoeiing van de StatenGeneraal met de formuleering van regeeringsmaatregelen
of keuring.
Intusschen is er geen reden voor sombere verwachtingen..
De ervaring heeft vonnis geveld over het bestaande stelsel
en den weg voor het aanbevolen e gebaand. Bovendien kan
de Regeering zich uitdrukkelijk de bevoegdheid voorbehouden om desnoods of to wijken van de gestelde regelen,
ofschoon mag worden verwacht, dat zij hiervan slechts op
grond van dringende noodzakelijkheid zal gebruik waken.
Laat overigens niemand vergeten, dat alien hetaelfde
doel voor oog en hebben en slechts versehillen omtrent het
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beste middel. Eigenliefde, persoonlijke en plaatselijke belangen mogen de helderheid van oordeel niet verduisteren.
Een stelsel, dat de beste kans van welslagen biedt, heeft
aanspraak op aller eerlijke medewerking.
Ik hoop er in geslaagd to zijn, mijne lezers to overtuigen, dat de plannen der toekomst veel voor hebben boven
de ervaringen van het verleden ; dat alien, die het wel meenen
met Ned.-Indie, met vertrouwen kunnen m edewerken met
eene Regeering, die het waagt op wel toebereiden bodem
een eigen gebouw to stichten en een nieuwe organisatie in
het leven to roepen, welke hare taak zal verlichten en het
welzijn onzer schoone kolonien bevorderen.
Utrecht, 6 Dec. 1901.

VERZEN
VAN

Dr. J. D. BIERENS DE HAAN .

VADER BEATUS' DOOD.

„Vader, o zing niet in deez' bange nacht!
Schreeuwende raven vlogen het venster nit
En zwaaien om het huffs: ten toren Wacht
De Wachter, vreezend wat deez' nacht beduidt ;
't Geboomte beeft gebeden prevelend ;
Een klok nit verten galmt, en regenend
Valt uit doek-strakke luchten een geluid
Ads vingers tikkend aan een vensterruit."
„Vader Beatus, zing niet in de nacht !"
Van het ziekbed zong hij fluister-zacht :
,,,,Vliegen de raven om het hooge huis
Siddert de Wachter in de torenkluis ?
Galmen de klokken, klokken in de nacht p ... .
Kaarslichten branders in mijn kamerken
Koorknapen in menigt zich verzamelen." "
„Vader zing niet in deez' bange nacht!
Zwijg, eer de wind komt stormen .. , een gedrij f
hit Wilde wolken spoedt ! en felle jacht
Van groote vleugelen giert al naderbij !
Een angst vervult heel 't leege luchtverblij f .. .
Wij wachten Vader en wachtend weenen wij".
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Vader Beatus zong uit diepste nacht:
„ „Al het licht is om mijn legerstee ;
Drijven de wolken al in vleugelj acht ?
Nadert het groot geluid ? van hoogten bracht
Een Stem naar binnen-in mij vreug g den me.
Lichte gedachten nit mijn innerlijk
Ziel-Verblijden rijzen ten Hemelrijk." "
„Vader Beatus zing niet niet in d^ez' nacht!
d' Angsten houden voor 't hooge huis de wacht.
Uit het weer klimt overluid g ekreun ;
Wateren zwellen, zwelt het nachtgeween.
De wind waait in het huis
't is stervensnacht !"
Vader Beatus met verwondering
Ontroerde daar zijn lichaam liggen bleef
Op 't bedleger als een vreemdeling ;
Maar zijne ziel in nieuw bewegen dreef;
Langzamerwij s loswordend wonderbaar
hit de vriendschap van zijn dood lichaam daar.
Vader Beatus zong der geesten naam :
,,,,Op 't bedleger ligt mijn dood lichaam;
Mijne ziel nog onbedreven gaat
Stijgen nit de nacht als dageraad.
Neem mij aan uw licht-omhulde hand
Geesten, geesten, waar is het hemelland P"
Toen de geesten gingen (niemand zag
$et licht in hunne handers ) : van wonderheid
Weende Beatus, met stemmen omhoog geleid.
Vier raven weken nit, maar regenslag
Was muziek van zielen in nieuwen Dag ... .
Maar in het hoop-huffs, vreezend in de nacht
Bielden zij bang tot droever morgen wacht.

HART EN WIL.

Van 't morg enlichten tot in de' avond laat
Streed Krijgsheld Wil verwoed met Hoover Haat,
Streen Haat en Wil ter werving van een Mensch.
Dit was een dag van donder. Heilloos strak
Stonden de wolkgevaarten op het vlak
Der luchten wachtend met fosforen glans.
En zonder regen viel een donderslag
En blixems flitsten door den duistren dag
Schichtig als Wilde oogen van een god.
Maar Hoover Haat in bruingebronst pantsier
Zwenkend zijn zwaard met gillend krijgsgetier
Dreef aan ten strijde zijn waanzinnig rot.
En Krijgsheld Wil in staalgeglanst kuras,
Vast en rechtrijzig op zijn hoop strijdros
Zwijgend van kracht met felle lans geveld,
Reed met zijn helden streng in klein getal
Maar vaste slagord' aan ; en hoorngeschal
Klonk van weerszijden over 't Oorlogsveld.
Zie klinkende slagzwaarde' op 't hard metaal
Van helmen botsen, lansestooten 't staal
Van 't harnas scheuren. Kamp mooed! vuur verteer !
En in 't dagdonker schallen regenloos
Dreigende donders met schel licht des Doods
En zinken helden, vallen hordes veer.
Wee hoe de ziel kermd' uit Naar enzaamheid,
Van ver aanschouwend dit geweld van strijd,
Van vrees verslagen; machtelooze prijs
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stil,
Van oorlogsdaden
in hoar zielkluis
Wie Naar zal werven, Roover Haat of Wil
Afwachtend met gebe$n devoterwijs.
En smeekt' : „o God verdoem dien wilden Haat,
Die dringt opstandig in gedrang van kwaad
En bang benauwen met zijn reedloos rot"
Toen flitst' ern stilt' als een onzichtbre pijl
Door beide bende' en 't staakt' een wijl, terwijl
De zielebede steeg ten Croon van God.
En nog flikkerden blixems en een slag
Van donder dreunde, toen de ziele lag
Geweken en na stervend in 't gevaar ;
En zwaarden klirden, lansen glanste' in 't licht,
Kampend verging de dag. Ver in 't gezicht
Onder bloed-wolken plaande d'Adelaar.

VERKLAARDE MORGEN.

Hemels Verklaring daal nu over mij !
Over de Bergen nadert weidsch geluid ;
Gods adem is in milden reuk nabij,
Uit blanke luchten regent lieflijkheid.
De Morgen beeft, in 't beven nadert ... Hij.
Blijft nu, oningewijden weg ! hoog staan
De boomen hemelwaarts, verroerend niet
Hun looverige leden ; dat nu 't slaan
stil ! nu vliet
Van vleugelen niet store
't Waaieu des Geestes in zanggolven aan.
Vrees niet to zeer mijn ziel ! in zilverbeek
deze waan is schoon,
Ruist Gods g eheimnis
Als lichte morgen aan de kimme bleek
hit goud verrij tend ; dit is d' eeuwge Loon!
De Heemlen zingers in 't gezang der Beek!
En 't zingt in mij met stem van God: 't is goed
Te leven aan Mijn hemelsche fontein,
Die altijd springt : met opgeheven moed
En hooge vreugd zal begenadigd zijn,
Wie Mij in vroegte van den Morge' ontmoet !
Nu seint
Blijf o Verklaring ! Hoor hoe 'k zwijg !
De torenklok in 't dal des daags gerucht :
de heil'ge stilte kwijnt.
De Mensch ontwaakt
Zie : wolken rijzen rechtop in de lucht .. .
De stil aanbeden Geest van God verdwijnt.

O. E. II 1

10

Uit het Rijk der Tonen
(De nienwe opera van Richard Strauss
DOOR

Dr. J. DE JONG.

Ons land is er op muzikaal gebied, in vele opzichten,
goed aan toe. Afgezien van de kleinere orkesten, zorgen
twee grootere, dat van het Concertgebouw to Amsterdam
en dat van de Berlijnsche Philharmonie, er voor, dat we
op de hoogte blijven van onzen tijd. Wij houden bijna
gelijken tred met Berlijn, Leipzig en Weenen en zijn Parijs
en Londen vbbr in de kennismaking met nieuwe instrumentale werken. Door onze inheemsche Kamermuziek-vereenigingen en door de vredelievende invasie van beroemde
buitenlandsche Kwartetten, staan we ook daarin bij anderen
niet achter. Niet zoo goed is het gesteld met het vokale ;
onze Zangvereenigingen komen bij die in Duitschland achteraan. En wat de dramatische muziek aangaat, zijn we
heelemaal in de verdrukking. De Fransche Opera in de
residentie moet werken met beperkte middelen, in een
schouwburg waarover zij niet de algeheele beschikking
heeft, met een tooneelinrichting die in het geheel niet
weer beantwoordt aan de eischen des tijds en het opvoeren
van nieuwe werken zeer bemoeielijkt. De financieele toestand gedoogt ook niet het nemen van experimenten, die
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nit een_ cultuurhistorisch oogpunt belangrijk zouden kunnen zijn: reprises van opera's uit de oude doos, operacyclussen. Zoo sterft het repertoire aan het eene einde af,
tot groote schade voor de ontwikkeling van een jonger
geslacht, terwijl het aan het andere niet genoegzaam kan
worden gevoed. De to Amsterdam in den Stadsschouwburg
gevestigde Opera, gesteund door eenige vermogende kooplieden en door een Nederlandsche Opera-Vereeniging, teert
bijna geheel op voorstellingen van het Fransche repertoire
en van eenige werken van W a g n e r. Wat van het sedert
kort opg erichte Amsterdamsche Lyrisch Tooneel to wachten
is, ligf nog in het duister 1). Er is geen Duitsehe Opera
mer, de g ebrekkige Italiaansche hield het twee seizoenen
en de kans op eeu . nieuwe proefneming schijnt verkeken.
Zoo is dan ons voorland, van nieuwere oorspronkelijke
dramatisehe muziek een enkele maal een Fransch werk
to l eeren kennen en voor het overige zullen we ons moeten
tevreden stellen met nu en dan een Duitsche of Italiaansche noviteit in een Hollandsche of Fransche overzetting.
Geen verblijdend vooruitzicht !
Of de nieuwe opera van R i c h a r d S t r a u s s voor
zulk een overzetting in aanmerking komen zal, komen
kan, ziju vragen later aan de orde to stellen ; maar ik mag
wel rekenen op eenige belangstelling voor die nieuwe opera,
ook al krijgt men ze in Holland nimmer to hooren 2).
S t r au s s is toch op dit oogenblik wel die figuur in de
muzikale wereld, op wie het meest de aandacht is gevestigd
en op opera-gebied is hij bovendien nog bijna een homo
novus. Sedert ik met hem in dit tijdschrift to makers
had 3), is zijn Gwntram to Praag opgevoerd, onder zijn eigen
leiding : derhalve met groot (ui.terlijk) succes, aldus concludeert van zelf de eenigszins ervaren lezer ; maar voorloopig althans hoort men niet dat andere schouwburgen
1) Dankbaar zij de opvoering vermeld van Lo r t z in g ' a
door dit jonge gezelschap, als een poging in de goede richting.
2)

Het Symphoniech Intermezzo daaruit zal atellig wel zijn weg

vinden in de concertzalen.
3)

Undine

In de aflevering van Juli.
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zich dit muziekdram a aantrekken. Misschien, dat is wel
meer gebeurd, baant de kleinere nieuwe opera, die 21 Nov.
j.1. to Dresden Naar eerste opvoering beleefde, en kort
daarna ook to Frankfort, hear oudere en ernstiger zuster
den weg. St r a us s leidde in beide steden ; het succes
was niet alleen uiterlijk groot, maar held bij volgende opvoeringen aan.
Van Guntram dichtte S t r a u s s zelf den tekst, van
Feuersnot, aldus de naaam van de nieuwe opera, niet. Wel
gaf hij het idee daar y oor aan, dat hij putte uit een „Niederlandische Sagensammlung" van J. W. Wolf in 1843 bij
Br o c k h a us to Leipzig uitgegeven, en wel uit het sprookj e
Das erloscherne Feuer zu Audenaerde. In de stad Audenaarden,.
zoo luidde het verhaal, had een meisj a Naar minnaar Bens,
op de volgende wijze gefopt. Schijnbaar gehoor gevend
aan zijn dringende beden, had zij hem weten to overreden
zich 's avonds laat in een wand voor het venster van haar
kamer to laten ophijschen. Halverwege had zij de wand
laten hangen, zoodat de arme jongeling noch bij Naar, noch
weer naar beneden komen kon en zich den volgenden
morgen aan den spot der buren prij sgegeven zag. Hij
klaagde zijn leed aan een machtig toovenaar, die in den
omtrek woonde, en deze wreekte hem door al het vuur in
de stad uit to dooven, totdat het meisj e boete had gedaan.
Op de rnarkt moest zij zich ontkleeden en aan de vlam,.
die uit Naar rug opschoot, staken de burgers de een na
den ander, hun kaarsen aan. Tot herinnering aan deze
redding van het gebrek aan vuur, prijkte een voorstelling'
van de marktscene in den gevel van een der patricische
huizen der stad.
De task deze stof voor het toonee l geschikt to maken werd
opgedragen aan E r n s t V o n W o 1 z o g e n, den vader van
het „Ueberbrettl", dat, volgens hem, ten doel heeft „kleine
kunst in beminnnelijken, fijnen vorm reader to brengen tot
den verwenden smaak": gedichten, liederen, tooneelstukjes,,
pantomimes enz. De geestige Os k a r B 1 u m e n t h a 1 legde
in een zijner feuilletons V o n W o 1 z o g e n het volgende
epigram in den mond :
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Ich war's, der geschaffen das Ueberbrettl.
Dann kam emn Drunter — and Druberbrettl.
Und eh' nosh emn kurzes Jahr ,verrinnt -Man weirs wie Schnell rich die Mode besinnt —
Spricht jeder nur vom Vordber — Brettl.

Vooralsnog evenwel is het niet uit to waken waarop
deze „Ueberbrettl"-beweging zal uitloopen, een beweging die
de deur wijd openzet, niet alleen voor al wie (misschien
ten onrechte) niet gedrukt, gezongen of gespeeld werd,
maar voor het dilettantisme : dilettant-auteurs en dilettantvertolkers. Want V on W o 1 z o g e n heeft een of keer van al
wat „professional" is, van alle routine. Hoe men ook over
zijn „raffinirte Salonkunst" moge denken, men kan hem
smaak, g Best en handigheid niet betwisten. Van alle drie
heeft hij in den tekst van Feuersnof wederom blijk geg even. Hij bracht de handeling over naar Mihi then „zur
fabelhafter TJnzeit", zooals hij schertsend schreef, maar, zooals
nit decor en costuums blijkt, naar Miinchen in de 12 e eeuw.
Na een zeer korte inleiding, die op het kinderkoor voorbereidt, rij st het scherm. Wij zijn in de Sentlinger Gasse ;
op den achtergrond, de poort die open staat en het uitzicht
geeft op een veld met boomen. Het is de avond van St.
Jan, „Sonnwendtag" of ,,Subend", zooals het in den ouden
tijd heette. Vooraan, op het proscenium rechts van
den toeschouwer het deftige huis van den burgemeester
S e n t ii n g e r (diepe bas). In den gevel een zolderdeur,
daarboven een balk met een katrol, aan het touw waarvan
een wand is bevestigd. Links de herberg Zurn grossen Christof,
rechts en links zij straten. Het is druk op straat, jonge
paren wandelen gearmd, de oudere burgers staan in de
deuren hunner woningen of kijken nit de ramen. Uit de
zijstraat links komt een kinderschaar, met twee pijpers en
een trommelslager voorop, een groote handkar voerend voor
het pout dat zij voor het „Subend"-vuur bij elkaar bedelen.
V o n W o 1 z o g e n heeft, door zich to bedienen van het
Miinchener dialect, voor de lokale kleur goed gezorgd en ik
g eloof niet dat het storend werkt, noch bij het lezen,
minder storend in elk geval dan de
noch bij het zinger
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alliteratie, waarvan i.k de wenschelijkheid niet kan inzien,
waarvan ook het gebruik niet gemotiveerd is en dat
tot W a g n e r-imitatie voerde. Nergens laat men de
kinderen met leege handers gaan en hoe zou men dat
ook van zich kunnen verkrijgen : ze roepen de heiligen zoo
aardig aan en S t r a u s s last ze zoo aardig zingen ! Voor
het huis van den burgemeester gekomen roepen ze plagend :
Jungfer Diemut kriegt kan Mann
eh ' s uns net a Scheit raus 'than.
Daar daalt de wand van den gevel, de kinderen vallen
met gejuich op het pout aan dat daarin ligt en laden het
op de kar ; de burgemeester steekt het hoofd nit het raam
van de benedenverdieping en zi jn schoone dochter D i e m u t
(hooge sopraan) treedt uit de straatdeur naar voren, gevolgd
door Naar vriendinnen E is b e t h (mezzosopraan), W i g e 1 is
(diepe alt) en Mar g r e t (hooge sopraan), die kruiken mede,
bekers en een mandje met snoepgoed dragen ; zij laten de
kinderen drinkers en verdeelen het snoepgoed onder hen.
De burgemeester spreekt de kinderen vriendelij k toe en
deze laten hem „leben !" om zijn vrijgevigheid. De muziek,
die dat alles vergezelt en illustreert, is in den besten zin
„volksthumlich" en frisch. Ten slotte trekken de joelende
kinderen naar den anderen kant van de straat en kloppen
aan de gesloten deur van een hoekhuis aan, ziugend :
Wer ma a Scheit giebt is a braver Mo (man)
Wer ma koans giebt is a reciter Gockelhoh (huishaan),

terwijl ze spottend het hanengekraai nabootsen. De bekrompen herbergier P o s oh e r maant hen aan K u n r a d, den
bewoner van het huffs, met vrede to laten: een wonderlijke
snuiter, zegt hij, die bij hem komt eten en drinkers, maar
zich nooit met anderen inlaat. De goedige Bakker Gil g e ns to c k neemt het op voor den bewoner, die de rechtmatige
eigenaar is van het huis en bij den burchtvoogd goed aangeschreven staat (pier vlocht S t r a u s s een oud Mii.nchener
volkslied „Der alte Peter" in). Burger H a m e r 1 e i n roemt
hem als „saubrer Herr", nog jong en deftig van uiterlijkf
en hij doet dat op een wijze („Zart and ausdruckvoll"),
die als leidmotief van K u n r a d kan worden beschouwdw
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Nu doet de oude femelaar T u lb e c k heel gewichtig een
lang verhaal van een reus O n u p h r i u s, die in het gevolg
van H e n d r i k d e L e e u w uit het Moorenland meekwam ;
een van diens nakomelingen was een toovenaar, die aan
de galg kwam, en van dezen stamt de tegenwoordige bewoner af. Wederom doet hier een oud Miinchener yolkslied dienst : „Mir san net von Pesing. l) Mir san net von
Loam.1) Mir san von dem lustigen Menzing 1) dahoam".
Bakerpraatjes, zegt de oude smid K o f e 1: de toovenaar in
quaestie was een braaf man, die de stad niets dan goed
deed, maar men_ liet hem niet met vrede. T u 1 b e c k scheldt
K o f e 1 uit voor „Heid' and Widerchrist", waarop K o f e 1
niet heel fijn antwoordt met ,,Lasst WO em n Pfaff seinem
Windlein Lauf --- schno Bert's der gleich wie em n Hundlein
auf." Gekijf en gelach van het yolk; de muziek bij al die
gesprekken schijnt mij zeer g eslaagd, hoewel het daarbij
natuurlijk druk in het orkest toegaat. De kinderen beginnen weer voor het huffs to roepen :
Mia, maja, Holz heraus
Oder mir Sohlagen a Loch ins Haul.

Nu hoort men een stem van binnen : „He daar, is er
brand ? Ik kom aanstonds." De grendel wordt van de deur
g esehoven en K o n r a d vertoont zich (hooge baryton), een
man van omstreeks 25 jaren en donker gekleed, bleek en
met lange Karen; hij wrijft zich de oogen en kijkt verbaasd
om zich keen. Zacht spreekt hij de kinderen toe en vraagt
hun wat er aan de hand is. En de kinderen, een beetj e
bang voor den vreemden man, herhalen hun verzoek om
pout. Ku n r ad begrijpt echter nog altijd niets van de
drukte op straat ; de vriendinnen van D i e m u t dansen
plag end om hem en zeggen dat hij „versliep den
langsten dag, omdat hij de zon niet lijden mag." Nu maakt
K u n r a d zich zelf verwijten omdat hij, over zijn paperassen
gebogen, de natuur vergat ; maar hij wil boete doen ; hij
zelf moedigt de kinderen aan zijn vervallen huis of to breken
en geeft het voorbeeld door een verweerd kozijn los to rukken,
1)

voorsteden van Munchen.
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dat stuk to trappers en de kinderen de stukken toe to werpen :
Ricks, racks, da habts emn Trumm. (stuk)
Meisterlein, wie wart du dumm !

De kinderen juichen en gaan aan het vernielen, terwijl
het Yolk K u n r a d uitlacht. Maar de vriendinnen van

Diem u t vinden den deftig gekleeden, donkeroogigen jongen
man naar hun zin en zij plagen D i e m u t, die bij het zien
van den vreemde „wie entruckt" ter zijde is blijven staan.
D i e m u t zou wel met hem door het vuur willen springen,
zegt een der meisj es, en een ander plaagt D i e m u t met
Naar St. Jans-vrijer. D i e m u t wordt boos en in haar boosheid vaart zij nit tegen den dwaas, die zijn huffs laat
afbreken. K u n r a d heeft inmiddels, verrukt als hij is over
Naar schoonheid, den blik voortdurend op Naar gericht. De
burgemeester tracht de kinderen van hun vernielingswerk
of to houden, maar K u n r a d moedigt hen aan zooveel to
rooven als zij maar kunnen. Van het optreden van K u n r a d
af, neemt de inuziek een ander karakter aan; het lyrische
krijgt de overhand boven het populaire en zelfs in het
bekoorlijke ensemble van de drie vriendinnen met D i e m u t,
wordt bij alle dartelheid een voornamer Loon dan in de
vroegere volkstooneelen aangeslagen. Tot grooter schoonheid nog stijgt de muziek daar waar K u n r a d, in steeds
toenemende vervoering, op de stoep van zijn mooning
springend een gezang aanheft tot verheerlijking van natuur
en leven : een arioso zou ik het willen noemen (in A dur,
vierkwartsmaat), waarin het reeds genoemde leidmotief
meermalen en nu duidelijker optreedt en dat met de tot
Diem u t gerichte woorden besluit : „Ich springe durch die
Flammen, Schonste springst du mir nach ?" Dit zeggend,
snelt hij op Diem u t toe, omvat Naar en kust Naar stevig
op den mond. Verbazing, gelach, dan algemeene verontwaardiging; in het orkest een gewijzigde figuur nit het
arioso in stijgende kracht. Diem u t heeft zich uit Ku nr a d s armen losgerukt en is beschaamd op de stoep van
haar huis gevlucht, maar haar drie vriendinnen vinden
K u n r a d's vergrij p zoo erg niet en hadden wel in Diem u i s
plaats willen zijn; zij zingen eerst gezamenlijk, dan elk
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voor zich D i e m u t troostend toe, en wederom heeft St r a u s s
haar uitnemend melodisch bedacht. Maar Die m u t is diep
vertoornd. „Er freit als wie em n Konig" had M a r g r e t
gezegd ; „Er freit als wie em n Frecher" antwoordt D i e m u t ;
zij zweert zich to zullen wreken en gaat druk met Naar
vriendinnen aan het fluisteren, terwijl de kinderen hun
vroeger gezang aanheffen, D i e m u t plagen en om haar en
K u n r a d beginnen to dansen : eon echten prikkelenden
orals, die ondanks D i e m u i s uitroepen van ergernis en de
vermaningen van den_ burgemeester g eruini en tij d wordt
voortgezet, in het orkest nog versterkt door een bekend
Munchener Kneiplied : „Guten Morgen Herr Fischer !", om
ten slotte met een herinnering aan het eerste kinderkoor
to eiudigen. De burchtvoo gd (lage tenor) verschijnt ; joelend
trekkezl de kinderen weg, het y olk hen achterna, dan de
vriendinnen van D i e m u t, nadat ze klaarblijkelijk een
afspraak met haar hebben gemaakt, eindelijk D i e m u t zelf
die g een lust heeft met haar wader naar het St. Jans feest
to gaan en in tranen uitbarst als de burchtvoogd Naar
ondervraagt. K 11 11 r a d blijft in g edachten verzonken, terwijl de burchtvoog d hem de les leest. Het is inmiddels
heelemaal donkey geworden ; voor de veusters zijn kleine
lampj es gang estoken, buiten de poort ziet men den g loed
van het St. Jans vuur en hoort men kinderg ezang. K u n r a d
nadert D i e m u t s venster en nu wordt de muziek zeer hartstochtelijk, eon nieuw zeer schoon motief (in 6 / 4 ) invoerend
en combineerend met K u n r a d's leidmotief. Zeer schoon
zet ook het orkest de nu volgende duo-scene in met eon
motief in As (3/4) dat nog dikwijls wederkeert. Diem u t
heeft ook voor Naar venster een lampj e aangestoken en
verschijnt op het balkon klagend over den smaad Naar aang edaan. Zeer echt klinkt hier de muziek, al speelt de schoone
comedie, terwijl zij Naar „Goldhaar" losmaakt en kamt en
vrij mid to kennen geeft, dat de man die haar hebben
wilde het al heel dom had aangelegd. Leer mij hoe ik het
moot aanlegg en en laat mij boete doen, roept K u n r a d
haar toe (terugkeer van het 6 /4 motief), die onder het balMaak dat go wog komt, dat is uw
kon is gaan staan.
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boete, antwoordt D i e m u t, terwijl zij Naar Naar begint to
vlechten, en een spotachtige zestiendenfiguur in het orkest
begeleidt Naar. K u n r a d denkt evenwel niet aan heengaan en zijn steeds vuriger taal wisselt of met D i e m u t s
snijdenden spot. Zij gelooft niet aan zijn liefde : „Seid
heute trocken Haberstroh, and morgen seid Ihr Aschen" ;
Ku n r ads hartstocht wordt daardoor nog geprikkeld
en de muziek, met telkens herinnering en aan motieven
nit het arioso, nog hartstochtelijker. D i e m u t' s stemming schijnt gekeerd, Naar trots gebroken en Naar
stem paart zich aan die van K u n r a d. „Midsommernacht,
wonnige Wacht" zingen de geliefden en dan op de Tristansche manier : „Bist du mein, bin ich dein ?", beiden
doorgaans met sterk overdreven pathos, aldus schrijft de
componist voor. Van D i e m u t, die een rol speelt, begrijp
ik die overdrijving, niet van K u n r a d Wien het heilige
ernst is. Ten slotte smeekt K u n r a d: „Gonn' mir die
Kammer"; maar D i e m u t vreest bespied to worden ; hij moet
zich liever in de mand laten ophij schen. Op het eerste
motief van Kunrad's arioso stapt de arb elooze minnaar
in de wand en geestig wordt in het orkest door het herhalen van een brok van dat motief in steeds hoog er ligging
op zijn hemelvaart voorbereid. Inmiddels zijn de drie
ondeugende vriendinnen van D i e m u t stilletjes naderbij
geslopen, om de grap toe to zien ; zij brengen een nieuw
frissche wij s mede, dat met ee a der motieven van het arioso
en de spottende zestiendenfiguur, Welke D i e m u t tevoren
begeleidde, wordt verbonden. De mand rijst, maar blijft
onder het balkon; K u n r a d roept „hooger", terwijl de
meisj es gesmoord lachen. Diemut bukt van het balkon
naar beneden : „kann dock net mehr bist mir zu schwer."
Dan laat zij een slip van Naar moues afhangen : „Fange
liebster, fasse mein Gewand," maar ook zoo gaat het
niet. De mouw, waaruit D i e m u t 's blanke arm to voorschijn kwam, is niet lang genoeg. „Aber dein Goldhaar
muss langer sein," zegt Kunrad ; hij heft zich in de
hoogte en bereikt inderdaad met uitgestrekten arm een paar
haarpunten. „Aua," roept de looze Diemut_ „Denk je
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dat mijn Naar henneptouw is ?" K u n r a d wordt ongeduldig..
Bind een touw aan het balkonkapiteel, vraagt hij, maar
nu legt D i e m u t het masker af. „Help u nu zelf," zegt
ze en K u n r ad beg rij pt dat hij gefopt is. Zeer goed drukt
het orkest zijn toorn. met smart gepaard uit, niet minder goed
de pret van het yolk en van de kinderen, die, op verzoek van
D i e ni u t, door haar vriendinnen naar het burgemeestershuis
zijn gelokt en nu K u n r a d bespotten. Door alles blijven
een m otief uit K u n r a d 's arioso en D i e m u t 's spotfiguur
heenklinken. Dit tooneel moet, dunkt me, muzikaal en
dramatisch zeer pakkend zijn. Wat nu volg t maakt de persoon van K u n r a d onbegrijpelijk. In het sprookje van
Wo 1 f komt een tooveuaar voor, die plotseling al het Licht
lutdooft. Dezen laat V o n W o 1 z o g e n weg, maar K u n r a d
geeft hij (iii de 12e eeuw !l toovermacht. „Habt ihr verachtet
Minneg ebot, bleibt ihr umnachtet von Feuersnot", roept hij
het yolk toe en op zijn bezwering (in de bas een sterk gemarkeerde figuur van kwarten, waarboven de piccolo in achtsten zweeft) gaau eensklaps alle lampjes uit, de fakkels, de
lantaarns en het St. Jansvuur eveneens. Het is stikdonker,
het yolk radeloos van angst; de kinderen huilen en het
kinderkoormotief keert terug maar nu in mineur, verwarde
uitroepen van toorn en schrik doen zich hooren, daartussehen
gekus van v rijende paartj es, gej ammer van den femelaar
T u 1 b e c k, bedreiging en van den burgemeester en den burchtvoogd. Slaat hem dood, roept het yolk. In dat alles
heeft S t r a u s s zijn kunst to karakteriseeren en stemmin.gen to schilderen treffend aau den dag gelegd, al moet
men daarbij vermoedelijk ook veel op den troop nemen, dat
al to natuurgetrouw en bijgevolg onschoon is. Daar treedt
de maan uit de wolken en men ziet K u n r a d, Wien het
toch in de duisternis gelukt is op het balkon to komen,
lachend naar beneden kijken. En hij begint een lange toespraak, die tevens een eenigszins bedenkelijk moment in de
opera beduidt. K u n r a d herinnert dat vroeger in het huis
dat hij help of breken meester Re i c h h art woonde: „der hehre
Herrscher der Geister". Hij Wilde de harten der Mi ncheners winners, won de gunst der grootsten, maar de kleinen
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bleven hem vij andig. Hij bracht de stad roein, maar men
verj oeg hem smadelijk. Kij Wilde hen laten rij den, zij
wilden liever kruipen, met de papen en oude wijven. En dan:
Sein Wagen kam allzu gewagt Each vor,
Da triebt Ihr den Wagner aue dem Thor.
Den boeen Feind, den triebt Ihr nit aus,
Der stellt rich Euch iminer auf ' s Neue zum Strauss.

Bij dit laatste woord verneemt men een motief uit
'S t r a u s s' Guntram, terwijl to voren bij het ,,Herrscher der
Geister" het Wallhall-motief (in Des) uit Der Ring des
Nibelunzgen had weerklonken. Duidelijker kan het niet. K u nrad is voor het oogenblik Richard Strauss, met Beichh a r t is R i c h a r d W a g n e r bedoeld en met de toespraak
een strafpredicatie op Miinchen. Afgezien van het anaohronistische is deze nu niet gansch en al verdiend. Het is
waar dat W a g n e r einde 1865 Munchen moest verlaten,
niet alleen evenwel door den nij d en de domheid zijner
medeburgers, maar ook ten gevolge van politieke omstandigheden en in elk geval heeft Munchen sedert dien ruimschoots goed gemaakt wat het mocht hebben misdreven.
Bovendien is het to betreuren dat S t r a u s s zich door het
Guntram-motief in het debat mengde, aldus den schijn op
zich ladend, dat hij zich zeif beschouwt als den door Wagner
uitverkoreu directen opvolger van W a g n e r. Uit een zuiver
muzikaal oogpunt is deze monoloog rij k aan schoonheden ;
hij begint hoog ernstig, maar wordt weldra humoristisch
en „volksthumlich", door het gebruik van volksliederen als
het ware het „bierselige" Munchen schilderend, dat zijn tijd
verdrinkt in „schuimende kruiken", waarvan de tekst gewaagt. Weldra zelfs klinkt een echte „gemiithlicb er Walzer",
als K u n r a d vertelt hoe R e i c h h a r t hem ried terug to
keeren naar het oude heksenhuis, en opnieuw to beproeven
het yolk nit de sleur op to wekken. En als de mannen
niet wilden, dan moest hij het met de vrouwen probeeren,
want „Weibesbusen bewahrt getreu das wahre Ewiglicht".
Hier wordt de muziek weer ernstiger waar K u n r a d den
smaad gedenkt hem door D i e m u t aangedaan. Zij, die hij
had verkoren, had hem uitgelachen en Wilde zijn „Ewig-
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licht" niet zijn. Daarom had hij zijn macht getoond en_
vuur en licht uitgedoofd. De maan is intusschen weer half
achter de wolken verscholen en werpt een spookachtig licht
op K u n r a d, terwijl hij het vonnis uitspreekt :
All' Warme quillt vom Weibe,
All' Licht von Liebe stammt.
Aus heirs jungfraulichem Leibe,
Einzig das Feuer Euch neu entflammt.

De maan glijdt al verder weg, het yolk is nog flauw
beschenen, K u n r a d geheel in duistenis gehuld. D i. e m u t
heeft alles gehoord en begrepen, zij komt op het balkon
en trekt K u n r a d snel Naar kamer binnen. Fluisterend
begint het yolk over het gehoorde to praten. Ja, als de
taken zoo staan, dan is het wat anders. Zij, die K u n r a d
tevoren hadden beschimpt, beginners hem nu hemelhoog to
verheffen en dezelfde P o s c h e 1, die hem een wonderlijken
snuiter had genoemd, zegt nu dat men hem alleen daarom voor
niet veel bij zonders held, omdat hij van de stad zelf
was. Aardig is pier de muziek, kostelijk de tekst, een
duidelijke toespeling op Faust:
Sein freier Gang - Seine hohe Gestalt,
Seiner Stimme Klang - Seiner Rede Gewalt,
Sein froher Mut - Sein feines Gewand,

roepen de burgers na elkaar. En dan de drie vriendinnen
van D i e m u t ondeugend :
. . . . . . . . Und ach, rein Kuss !
Allen zijn het daarover eens dat D i e m u t dwaas
heeft gehandeld ; om to beginnen de vriendinnen, die haar
eerste gezang aanheffen, maar nu niet om haar to plagen,
maar om haar voor dom en blind uit to waken en haar
preutschheid of to keuren. Het yolk (in twee koren), de
burchtvoogd en de burgers, alien geven elk op zijn manier
to kennen dat er maar een ding op zit, nl. dat Die m u t
zich naar K u n r a d' s wensch voegt. Heel fijn wordt dat
niet uitgedrukt, maar we zijn in de middeneeuwen. Het
ongegeneerdst is wel de burchtvoogd met zijn „Soll'n wir
verrecken, hots die Pest! Weil rich emn Madel nit lirum
larum lasst ?" Een in verschillende liggingen terugkeerende,
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zeer gemarkeerde en levendige phrase wisselt of met de
wijze der drie vriendinnen, of paart zich daaraan en steeds
krachtiger en heftiger wordt ook door de muziek Diem u t
aangemaand to gehoorzamen aan „der Minne Gebot" en
alien uit den „Feuersnot" to redden. Onwillekeurig wordt
men pier herinnerd aan de novelle van Maupassant, Boulde -Suif, waarin een gezelschap er op aandringt dat de heldin
zich zal opofferen en jets doen, waarom het Naar in gewone
tijden met den n.ek zou aanzien, alleen om de reis to
kunnen voortzetten. De Munchener burgers van de 12°
eeuw steken hun 1ras egoisme evenmin onder stoelen
of banken als de I%rijzenaars van de 19^. Geestig is in
de muziek nog het spotmotief van Diemut aangebracht ;
het gaat als het ware onder in het 3 /4 motief in As, waarmede de duo-scene van D i e m u t en K u n r a d was aangevangen, en in een van K u n r a d' s phrasen. De maan is
nu geheel achter de wolken verscholen ; het yolk zwijgt en
het orkest, dat langzaam heeft uitgewoed, ook. Dan, na
,een paar maten van de stilte des grafs, neemt het weer zacht
en langzaam het woord, en er volgt een Intermezzo waarin
naast een nieuwe rustige en zeer eenvoudige wijs (in tweekwartsmaat) in hoofdzaak gedeelten nit K u n r a d's monologen
worden verwerkt ; het wordt slechts even onderbroken door
eenige woorden van den burgemeester, die meent achter het
raam van Diem u i s kamer een flauw Licht to zien De toeschouwer, die Ku n r ad in D i e m u i s kamer zag verdwijnen,
begrij pt dat Die mu t den „Minne-Act" als „heilige Pflicht"
heeft opgevat en zich willig in Naar lot heeft geschikt. Maar
juist met het oog op hetgeen achter het tooneel voorvalt, zal
het Symphonisch Intermezzo, het moge op zich zelf nog
zoo schoon zijn, altijd den indruk waken van to laug to zijn.
„A11' Licht von Liebe stammt", had K u n r a d verkondigd, de vlam der liefde was ontbrand in Diem u i s kamer,
en met de eenvoudige tweekwarts-wij s keert het licht terug,
door het yolk met gejubel begroet. Uit de verte hoort
men de stemmen der gelieven : „Ich liebe dick", het yolk
juicht over het St. Jansvuur, wuift naar Diem ut's kamer,
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de burgers feliciteeren den burgeineester en op dit levendige
tooneel valt het scherm.
In deze nit den card der zaak zeer onvolkomen analyse
had ik al gelegenheid verschillende bezwaren tegen Feue'rsnot to berde to breng en . Ik vergat nog een, namelij k de
naam dien de auteurs aan hun werk gaven : n.l. „Singgedicht", want die naam is evenzeer van toepassing op een lied
en houdt geen rekening met het dramatische. Dan, „le nom
ne fait rien a l'afaire", en ondanks alle bezwaren, houd ik
Feuersnot voor een schoon en levensvatbaar werk, zoowel
door de muziek als door den tekst. In deze volksopera is
minstens evenveel inspiratie als kunst ; nergens krijgt men
den indruk van gezochtheid ; alles lijkt „aus dem Vollen
geschopft". En verwonderlijk lenig toont zich het talent
van S t r a u s s om zijn muziek bij den tekst aan to passers;
ze is beurteling s naief en humoristisch, patheti.sch en dramatisch, al naar V o n W o 1 z o g e n het vorderde. Het is mogelijk
dat de Boccaccio-achtige ontknooping of sommige ruwe
grappen in den tekst aanstoot geven (men zegt dat daarop
de opvoering to Weenen afstuitte 1) en het is zeker dat
Feuersnot, door de hooge eischen die het aan orkest, koren
en de twee hoofdpersonen stelt 2), niet voor kleine schouww
-burgenischv.Maderinplku
er niet zijn voor de verbreiding van de opera van den
nog jongen meester; zullen er, hoop ik, niet zijn. En
al ben ik nu niet geheel bekeerd tot R i c h a rd S t r a u s s,
door dit opus 50 is mijn geloof in hem versterkt.
Den Haag, begin December.
1) Aanvaukelijk slechts ; in Januari sal die daar plaats hebben.
2) Scheidemantel creeerde K u n r a d to Dresden.

ONZE LEESTAFELS
Genestetiana live Petri de
Genestet poetae Neerlandici carmina
selecta latine vertit J. J. H a r t m an.
L. B. — Sijthoff.
Telken jare, wanneer de Rechters in den prijskamp voor het
Hoeftiaansche legaat hunne beslissing over de ingezonden Latijnsche
gedichten in een met zorg gesteld verslag publiceeren, pleegt zich
in den kring van hen, die in de hedendaagsche Latijnsche poezie
belang stellen, eene gedachtenwisseling to ontwikkelen over de
vraag, of er werkelijk in de beoefening van zulk eene kunst nog
in onzen tij d eenig nut is gelegen, boven en behalve het praktische
resultaat, dat zij Karen beoefenaars een zoo diepgaande kennis van
Oud-Latijnsche poezie en metriek schenkt.
Voor den Heer H a r t m a n, Wiens Latijnsche „Sint-Nicolaasavond" wij alien in dankbare herinnering bewaren, is die vraag
sinds lang geene vraag meer. Voor hem is dichten in het
Latijn niet maar een proeve van kunstvaardigheid, een spiritueel
probeeren, welke moderne begrippen een handig Latinist wel kan
wringers in het harnas van een Romeinschen hexameter: hem is het
tot een tweede natuur geworden om hetgeen hij bewondert in zijne
moedertaal voor zich zelf in het Latijn na to zeggen; hij laat het
Hollandsche lied zingen in zijnen geest, tot eindelijk naast de
oorspronkelij ke woorden, als in vernieuwden norm het carmen Latinum komt naruischen : „Sponte sua numeros carmen veniebat ad
aptos" zooals een dichter zou zeggen aan wien de vertolker van.
de G e n e s t e t veel to danken heeft.
Sponte sua. Inderdaad, spontaan is deze vertolking ontstaan,
en daaraan dankt zij het dat ze lee ft.
t.
De groote ervarenheid in de moeilijke kunst der Latijnsche
rhythmiek, die bij dit werk van dankbare vereering den vertolker
ter zij de stood, geeft aan onzen zoo volkomen Hollandschen dichter
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in ets voor ons zien ; de figurers zijn gebleven, maar hier en daar
brengt de zwarte kunst de lijnen scherper, zij wischt sommige
tinten uit, releveert enkele schaduwen, en geeft ons naast bewondering voor de navolging, nieuw genot in het origineel.
Natuurlijk is pier niet overal de stof even geschikt tot bewerking, zelfs niet voor een zoo uitnemend bekwaam dichter als prof.
H a r t m a n zich in dezen bundel betoont. Naar mijn persoonlijk
oordeel is daar, waar d e G e n e s t e t zelf het hoogste stijgt, ook
zij n vertolker doorgaans het gelukkigst geinspireerd. I n de overzetting van „De lendenen omgord" blijft geen regel onder den toon
van dat forsche begin:
Cingite jam Jumbos, ardentes ferte lucernas
Et fluxae vestis colligitote sinus.

en even zoo staan in „Peinzensmoede" strofen, bij Welke men aarzelt
to kiezen tusschen het oorspronkelijke en de Latijnsche hersehepping
Questus hic sapientiae
Finis et fuit et manet :
„Pauca novimus, o Deus
Si jam novimus illa."
Urat sed miserum Caput
Quamvis saepe gravis dolor,
Te fretum tamen, o Pater!
Cor meum requiescit.

De Loon van dit gedicht herinnert in zijne Latijnsche overzetting aan de liederen der oud-christelijke dichters, die deze
z.g. Glyconeen gaarne en met uitnemende kunst hebben gebruikt, zoowel als de ernstiger klinkende Alcaische strofe. Op
hun voetspoor koos H a r t m a n deze laatste maat voor „Des
drijvers geweldige roede", eerst door hem in saffisehe strofen
weergegeven. Het is een groot genot beide vertalingen na elkander to lezen, en to ervaren hoeveel volkomener de overzetting
in het metrum Alcaicum en den ernst, en den weemoed en de
geloofskracht van het oorspronkelijke weergeeft.
Niet minder dan deze, het genre der hymnen naderende gedichten, blijkt de poezie der eigenlijke Leekedichtjes geschikt voor de
overzetting in het Latijn. En hoe kan het ook anders ? Nooit hebben
satire en epigram grooter triumf gevierd dan in de puntige taal
van Rome. En zoo is het dan ook, alsof we een ouden kennis uit
Rome ontmoeten, wanneer ons door den Heer H a r t m an in den
praattoon der Horatiaansche satire J a n R a p wordt voorgesteld,
0.E Ill
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herdoopt in B a v i u s, en de dichter ons begint to vertellen :
Eirmus homo B a vi u s, firmissimus, haud amat „istos
Austeros ..."

en goon wonder: is niet deze B a v i u s die „perstringit relligiosos"
(ook de dubbele l past hier uitnemend) een man van alle tij den ?
Voor ieder die Hollandsch kent, en een beetj e Latijn, zal de
lezing van de Genestetiana een waar genot zijn. Maar zal ook
eon vreemdeling uit doze vertolking onzen d e G e n e s t et leeren
kennen ? Zeer zeker slechts voor een deel. Niet zoozeer omdat
ook in doze vertaling menige trek van 't oorspronkelijke moest
verdwijnen, omdat ook her ondanks geest en vindingrijkheid
van den bewerker -- in menig leekedichtj e het schalksche wat
scherp, de pointe wat geprepareerd, het stil-vrome wat plechtig,
het specifiek-Christelijke wat algemeen is geworden ; maar de
aard van het Latijn brengt nu eenmaal mee, dat het eigenlijk
gemoedelijke, het trouwhartig eenvoudige van do G e n e s t e t
wel wat moest verloren gaan : in de Latijnsche vertaling van
,,Levenslust" zoeken wij vergeefs het „kinderlij ke verblij den"
dat voor den Hollandschen dichter zoo kenmerkend was, en ondanks
den voortreffelijken versvorm zal door den min of moor rhetorischen regel
„Augusta et placida eat virtue et coeli^e digna".
niet licht bij iemand de aandoening worden gewekt die wij voelen,
wanneer we denken aan dat:
„Een stille groote deugd, die engelen u benjden"
Het is or ver van of dat ik met doze opmerkingen eene aanmerking zou bedoelen to maken op den schoonen en met uitnemende pieteit verrichten arbeid van prof. $ a r t m a n. Ik
wenschte slechts vluchtig aan to duiden, waar near mijne mooning
ongeveer de grenzen eener werkelijke vertolking van do
G e n e s to t zijn gelegen. want wat doze bloemlezing zelve
betreft, zoowel de nagedachtenis van do G en e s t e t als de waardeering der Latijnsche poezie zal or wel bij varen, indien velen in
dit monumentum pietatis de bemoediging en den troost zullen
zoeken, die de dichterlijke vertaler zelf in zijnen arbeid heeft
gevonden.
K. KU1PER.
Jeanne Reyneke van Stuwe.
Het Kind. 2 din. Amsterdam, L. J.
Veen. z. j.
Hoeveel hooger staat niet dit work dan ,,Hartstocht", hoeveel
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boeiender en aantrekkelijker is het niet dan „Tragische Levens"
Niet als was in „Het Kind" geen passie, als ontbrak in dit laatste
werk het tragische moment; — maar het is zooveel refiner en
liefelijker dan het eerste, zooveel eenvoudiger van gegeven dan het
tweede. Het stelt ons voor het eeuwig raadsel van het onschuldige,
lieve kind, dat verlieft op den bruten, brutalen, egoisten man; dat
zich, willig-blind voor zijn gebreken, offerers wil aan zijn geluk.
Als twaalfj arig meisj e zien we Do 1 p h y reeds met een onbestemd
gevoel staan tegenover den ouderen man, voor wien ze bang is en
verlegen, niet wetend dat dit reeds het begin dier liefde is, die
straks Naar geheel in bezit zal nemen, Naar doof zal maken voor
de ernstige waarschuwingen van de wel-meenende moeder en haar
tot zichzelf zal doers zeggen dat M a x's tekortkomingen wel beteren
zullen, zoodra zij maar altijd bij hem kan zijn!
Met dat huwelij k eindigt het tweede deel ... niet; het sluit
met de verzoening na een heel-hevige scene tusschen M a x en
Do 1 p h y, wanneer hij Naar ontmoet, terwijl hij op weg naar de
vrouw, met wie hij een to ver gaande „flirtation" begonnen was,
den trein mist. Voor de verzoening is niet meer noodig dan dat
hij, op D o 1 p h y's vraag : „Heb je me dan nog lief?" antwoordt :
„Kind, ik kan j e niet missen ! Ik heb j e lief... ik kan aldoor
„minder goed buiten j e ... Help me, help me, dat we gauw voor
„altijd samen kunnen zijn." En zij „voelde het gewicht van wat
„zij ging doen : dat zij haar gansche leven, zonder aarzeling, voor
„altijd aan hem weg-geven ging ; — en dat hij de volkomenheid
„van haar overgave misschien wel niet eens begreep ... maar zij
„had hem zoo lief ..."
Dat dit slot geen slot is, beseft natuurlijk ook de schrijfster ;
dit einde is het begin van een rampzalig huwelijksleven vol droeve
ontgoocheling. Zal ook dit ons geteekend worden door de bekwame
hand, die „Het Kind" schreef ?
Wat in dit boek het meest treft, dat is de consequentie,
waarmee volgehouden wordt het noodlottige, het onontkoombare
en onafwendbare van de liefde, die, eenmaal opgegroeid in een
rein en trouw kinderhart, zich niet uitroeien laat ook niet door de
meest voor de hand Iiggende verstands-overwegingen, niet door
moederlijke vermaningen, zelfs niet door brutale bejegening en
grove verwaarloozing door hem, die het voorwerp van die liefde is.
Toch snag gevraagd worden of M a x niet met wat al to schrille
kleuren geteekend is. Zijn gemankeerde liaison met de getrouwde
vrouw dagteekent van voor zijn engagement met Do 1 p h y, maar
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maanden met Do 1 p h y verloofd is. Op een bal, waarheen Do 1 p I. y
en hij als geengageerden gaan, soupeert hij niet net hear, doeh
met een vreemde, met wie hij druk flirt, en heeft dan bij 't a^
huia gaan voor zijn meisje een woord van... physieke bewoi4ering over, dat een kaaiwerker niet misstaan zou, maar waarvan
een gentleman zich tegenover zijn aanstaande vrouw niet bedient.
En zoo is er meer. Wel moest natuurlij k M a x brutaal en egoIst
zijn om de kracht van Do 1 p h y 's liefde sterker to doen uitkomen,
maar dit brutale en egoIste had minder grof en ruw en krae kunneri
zijn; het beeld van den man had daardoor aan waarschijnlijkbe tJ,
de teekening van het conflict aan fij nheid gewonnen.
Het verhaal is eenvoudig verteld, in den trant als werd hot
ons na-verteld door iemand, die dit alles van heel nabij met veel
belangstelling en groote sympathie voor D o 1 p by had bijgewoond.
Wat alleen --- daargelaten het vaak onnoodig ruwe enHar
„ kctocht"-achtige --- vreemd aandoet, dat zijn die kleine misvattingen,
die in een Haagschen roman al heel vreemd staan. Zou D o 1 p h y's
vader werkelijk dat bal to zijnen huize „in zijn gekleede jas" hebben
bij gewoond ? Zou het zakdoekj a van Do 1 p h y's moeder op dat 2elfde
bal wel „vochtig van eau-de-cologne" geweest zijn? En Welke
singuliere Haagsche familie van goeden huize verzamelt zich des
zomersavonds op het Scheveningsche strand in „'n groote kom" .. .
„met vlaggen en lampions" als feestvierende Pinksterblommen ?
Hier en daar — jammer genoeg — ontsieren leelijke zinswendingen den stij1. Op een enkele bladzijde best men: „zij Meld
van M a x niet anders dan als van een broer, wat zj hem ook inderdaad beschouwde to zijn", en: „toen het bruidspaar in aand&chtige
luistering zat naar den ambtenaar ..." Had do sehrijfster bij herlezing van haar handschrift of desnoods bij de correeti der proe ven
H. S.
die fouten niet kunnen verhelpen ?

Louis Couperus. De Boeken
der Kleine Zielen. — De Kleine
Zielen. — 2 din. Amaaterdam, L. J.
Veen.
C o n s t a n c e v a n Lo w e, uit ijdelheid getrouwd met den
ouden diplomaat D e S t a f f e 1 a e r, heeft in Rome, om „wat literatuur in haar leven" to brengen, eon liaison aangeknoopt met den
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j ongen gezantschaps-seeretaris He n ri v a n d e r W e 10 k e, welke
liaison door haar man is ontdekt. Sehandaal en scheiding konden
niet uitblijven. Op bevel zijner rechtzinnige ouders heeft v. d.
We 1 e k e daarna C o n s t a n c e getrouwd, zijn earriere opolerend.
Eon kind is hun geboren, een j ongen tj e, Add y. Dertien j aar lang
hebben zij in het buiteniand vertoefd, laatstelijk to Brussel, waar
v. d. W e 10 k e wat „seharrelde" in wijuen en assuranties. Maar
de trek naar het vaderland wordt beiden to machtig ; hoezeer ook
het altijd oneens — want liefde was vreemd aan hun huwelijk
zij zijn beiden hierin elkaar gelijk, dat zij hun familie willen weerzien en ook ter wille van het kind, waarvan zij beiden zoo innig
houden, naar Nederland terug verlangen. Bij die terugkomst vangt
het eerste deel aan. Met C o n s t a n c e worden we binuengeleid
in de Zondagavond-familie-reunie bij de oud e mevrouw van Lowe,
die als een kloekhen al Naar kinderen en kindskinderen om zich
heen verzamelt, opgaat in al wat familie of familie van familie is.
Wij leeren ze allen kennen, de broers en zusters en hun nakomelingen, allen in hun versehillende typeering. Eerst gaat alles goed ;
wel vreemd voelde Co n s t a n cc zich, wel koel was de ontvangst
bij de oude v. d. W e 1 e k e's, die ook hun zoon in goon vijftien
jaar hadden gezien ; maar alles wet en C o n s t a n c e poogt aller
liefde to winnen. Doch laster en achterklap steken het hoofd op;
ieder heeft wat op hen to zeggen en het verleden wordt altijd
weer opgerakeld. Wil eindelij k C o n s t a n c e — haar man is
daartoe to zwak ---- dien laster doers zwijgen door uit het halfduister van hun stil levee naar voren to treden, zich aan het Hof
doen presenteeren, dan merkt zij dat juist de zuster en do schoonbroer, die tot die rehabilitatie moesten medewerken, hear tege.woordigheid in den Haag compromittant vinden ; eon scene voigt
en.... het overige zal ons wel in de drie volgende boeken worden
verteld.
Ziedaar hot verhaal. Over de waarsehijulijkheid van het geval
is twijfel zeker niet buitengesloten. Waarom moest v. d. We 1 eke
— gelij k telkens verhaald wordt -- zijn carriere broken, teen hij
in ale eer en deugd C o n s t a n c e trouwde ? vas hij waarlijk als
diplomaat onmogelijk, omdat hij een gescheid n vrouw huwde of
emdat die vrouw reeds vroeger feitelijk de zone geweest was?
Maar wanneer dit zoo al was, stond dan -- zelfs al moest hij buitenslands bl^jven wonen (er is toch nog weer in Nederland dan alleen
den Haag!) -- geen andere earriere voor den 25 j arigen man open,
nets den „scharrelen" in wijuen en assuraaties to Erussel ? Ei
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her, dat zich in Rome had afgespeeld en dat door een huwelij k
gevolgd was, na dien tijd nog zoo naklonk in den Haag? Het
tegendeel is moeielijk to bewijzen, maar geloofwaardig is toch
C o u p e r u s' schildering niet, to min wear wellicht juist in de door
hem geschilderde coterieen over huwelij kstrouw niet zoo uiterst
strong wordt geoordeeld. Wordt er waarlijk wel zoo gekletst ? is
men geneigd slag op slag to vragen. Is het geval zoo belang=
wekkend en gebeurt er in al den tijd van hun terugkeer niets
nieuws, dat de aandacht der lasterende menschen afleidt van dit
zoo stilletj es op de Serkhoflaan levend huisgezin ?
Van dien „klets" heeft de Schr. ons nets gespaard. Hij bezit
in het mededeelen daarvan eon zoo verbij sterende virtuositeit en hij
past die zoo rij kelij k toe, dat het ons wee wordt. „Houd op !", zoo
zouden we nu en dan willen roepen, „houd op, in naam van den
goeden smaak en besteed uw talent en onzen tijd aan waardiger
dingen dan met zulk een uitvoerigheid dat geleuter over een uitzet,
over j aponnen en over visitekaartj es weer to geven." Maar de Schr.
weet niet van uitscheiden. Tot drie-, viermaal toe vertelt hij ons
dat mevrouw v an L o w e zoo'n familiezwak had, en hij vertelt het
altijd weer met dezelfde bijvoegingen en aanduidingen. En altijd
weer -- o wij weten dat nu reeds sedert de eerste „Haagsche"
roman verseheen ! — hooren wij over al die „coterieen", over de
Hofkliek en over de „upper two and three" en over andere daaraan
grenzende coterietjes met al haar kleine venijnigheidjes en afgunstj es .... Maar die „kleine zi.elen" altemaal zoo au serieux to
nemen, met zooveel liefde voor Naar kleinheid ze zoo pijnlijk-nauwkeurig uit to beelden, is het wel groot werk, is het wel hooge
kunst, is het niet wat... kleinzielig ? Wil men de proof op de
som ? Leg het beeld der oude v. d. W e 1 c k e's, de rechtzinnige,
rechtschapen mensehen buiten, in Driebergen, naast de portretten
van Adolfine, Gateau, Bertha, Dorine enz. en oordeel wat
dieper indruk maakt, wat weer bijblijft, wat literair beter work is?
In den wat langdradigen verhaaltrant verrassen enkele wonderlij kheden ; hier en daar singuliiere zinswendingen als „eon geheime
degelijkheid — eigenschap atavistisch, den oorsprong geheim -keurde in haar of die luxe van feesten, (II, 24) en (II, 22) : „de
eenige, die, uitzondering, zuinig was." Wat in den aanhef van
dat tweede deel die overbodige beschrijving van een „rijke lui'shofj e" 's ochtens voor twaalven wel beteekent ? „ .... De slagersj ongene overheerschten. Ieder huis had eon anderen slager. Zij
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liepen, de j ongens, breed, stevig, in hunne frissche, witte morskielen, de rieten manden vol lillende vleezen — hun vuist aan het
hengsel -- straf getast op schouder of heup, een beetj a schuin om
de zwaarte, en zij Belden aan. Soms fietsten er een paar snel de
straat door. Aan alle huizen gaven zij of groote hoeveelheden
vleesch : lappen en lapj es, biefstukken en ribstukken, gekneden
frikadel, die aan de deuren de meiden aannamen" .... Wij zij n er
nog niet, want, zoo al „de slagersjongen overheerschten" --- „ook
de warmoeziers waren zeer velen." Volgt : de melk-inrichting. En
dan „opvallend van gezochte netheid was een wagen met bier-inkannen : de koetsier, die telkens afsprong en belde, in een soort
bruin sportpak met hooge laarzen en een automobiel-pet op; de
wages, versierd met aarden kannen en relief de paneelen bombeerend ..."
Ja, ja, zoo juichen wij, dat is wel de artistieke visie : zoo leven
en eten en drinken en proviandeeren rich wel de „kleine zielen" !
H. S.

J o h. W. B r o e d e 1 e t. Opstand. —
Oorspronkelijke Amsterdamsche Roman (2 din.). -- Amsterdam, C. L.
J. Veldt. z. j.
„De litteratuu-u-u-uur," aldus orakelt aan het slot van het
tweede deel de Bussumer dichter G r a n do s, „is een raar ding...
„De menschen geven net zooveel om literatuu-uur als om de poes.
„Ze praten maar wat mee, dat is al. Alleen prulwerk gaat er
„nogal eens makkelijk in: een schandaalromannetje, een boek met
„een strekking of jets dergelijks lijmt ze nog wel eens." Een
auteur moet zich dus in het allerminst niet om het publiek bekommeren. Ook niet om de kritiek. Immers : „Ja, j a, de cri-i-tiek
„is ook al zoo'n raar ding. Je weet niet, wat j e er aan hebt.
„Deze onbekende meneer zegt, dat j e rechts, een ander dat j e links
„moet ... Hoe meer ze j e uitschelden, hoe meer genoegen het j e
„moet doers: de zwakken laten ze rustig loopen ; en het spoort er
„je toe aan, sterk to blijven staan ..."
Wij zullen den schrijver van „Opstand" het genoegen niet
doers hem uit to schelden ; liefst lieten wij hem rustig loopen, wanneer daardoor de kans bestond dat hij besef kreeg van zijn zwakheid. Maar ter voorlichting van het publiek mag toch niet worden
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verzwegen dat dit work arls kunstwerk beneden peil staat. De Sehr.
getuigt ergens van „den grootschen worstelstrijd, then de kunste„naar met zichzelf en de wereld buiten hem to strijden heeft, wit
„zijn werk worden, wat het wezen moot: de directe uiting van
„zij ner ziele puurste puurheid." Aanvaardt men dit vereischte voor
het ontstaan van een kunstwerk, dan kan men Loch na de Iezing
van „Opstand" niet nalaten op to merken dat van eon woreteling
pier zelfs niet het geringste to bespeuren valt. Men krijgt integendeel den zeer sterken indruk, dat deze auteur maar allee
neergeschreven heeft wat hem zoo maar inviel: heeft hij eenmaal
iets to pakken, clan is hij er niet over uitgepraat, eindelooze gesprekken, ellenlange beschrijvingen, breedsprakige beschouwingen
vullen doze 600 bladzijden, waarin zoo bitter weinig gebeurt, waarin
zoo heelemaal niets nieuws gezegd wordt over de menschen en
Bingen van onzen tijd ... !
En „der ziele puurste puurheid"? De eerste zinsnede reeds
van het eerste deel : ,,H e r m a n ontwaakte in de armen van zijn
maitres" doet ons zien, dat „Opstand" niet behoort tot de boeken,
dont une mere permettra la lecture a sa file. En met die negatieve
aandniding is nog niet eons gewezen op het erotisehe en pornographisehe van dit work. Neemt men nu daarbij nog in aanm erking dat b.v. dat bal m anque in het Paleis voor Volksvlijt wel
beschreven schijnt door eon halkfwas tweederangs-reportertje, die eons
toonen wil wat hij wel durft neerschrij ven, dan mag men concludeeren dat aan dozer „ziele puurste puurheid" eon luchtj a hangt
van gemeenen f oezel, patchouli en al to g©edkoope champagne.
H. S.

OP INFORMATIE UIT.
DOOR

G. C. R. HOETINK.

Het is nu reeds vele jaren geleden, dat de toenmalige
afgevaardigde van Deventer, de peer v a n D e 1 d e n, in den
aanvang eener rede bij de algemeene beraadslagingen over
de Staatsbegrooting, de hoop uitsprak niet tot de orde to
worden geroepen, waar hij bij deze gelegenheid ook eens
eenige aandacht Wilde wijden aan den toestand onzer
financien in verband met de voorgedragen begrooting. In
die dagen reeds gingers de golven der politieke welsprekendheid dikwijls zeer hoop, waardoor de behandeling van
onderwerpen weer rechtstreeks met het budget verband
houdende, naar het oordeel van kalme, eenvoudige en practische staatslieden, to zeer in de verdrukking kwam. Beschouwingen over de roeping van den Staat, over de grenzen
der Staatsmacht, over de onderlinge verhouding der verschillende publiekrechtelijke organen, over de ware beteekenis van het kiesrecht aan al deze dingen zijn wij
Binds jaren gewoon. Ook dieper ingaande vraagpunten,
godsdienst en wereldbeschouwing rakende, werden niet
zelden aan de nuchtere cijfers van het budget met meer
of minder virtuositeit vastgeknoopt. Menge redevoering
werd doorweven met aanhalingen nit den bijbel ; de vooren nadeelen van het verband tusschen godsdienst en staatO. E. II 2
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kunde zijn in vroeger en later tijd dikwijls bepleit. En
vooral in den langdurigen strij d over het onderwij s werden
de begrootingsdiscussien herhaaldelij k aanleiding tot zeer
verre afdwalingen, tot excursies op een gebied, dat voor
de parlementaire gedachtenwisseling ten eeuwigen dage
gesloten had moeten blijven.
Maar Loch zoover van huis als ditmaal bij het debat
over de begrooting voor 1902, wareri wij nog nimmer. Men
went ten slotte aan vele dingen, maar er is Loch ook een
grens aan alles. Het zou iets kostelijks zijn eens den indruk
to kennen van eene discussie, gelijk die in de laatste weken
van het vorig e jaar in ons parlement gevoerd werd, op
een verstandig beoordeelaar, een gewoon goed denkend
mensch, die echter geheel vreemd is aan onze toestanden.
Daar komen tegen het einde des jaars de vertegenwoordigers des yolks bijeen om met elkander to overleggen
voor welke doeleinden en tot Welk bedrag in het volgend
jaar Belden uit de Staatskas beschikbaar zullen worden gesteld. Welken indruk moet het toch wel to weeg brengen,
dat een dergelijk overleg reeds schriftelijk wordt ingeleid
met beschouwingen o.a. over de „soteriologische beginselen"
der christelijke religie en de „opperhoogheid van God Almachtig over volkeren en natien" P En dan verder een
heete twist over de beteekenis der Rede naar de leer van
de Katholieken, de Lutherschen en de Calvinisten ! Wij
zijn er getuige van geweest hoe de theoloog-minister
president den afgevaardigde uit Emmen, den Neer R o e ss i n g h, een gewezen predikant, verweet
altijd bij dat
zelfde debat over de Staatsbegrooting niet behoorlijk
op de hoogte to zijn van „de Belijdenisschriften zijner
eigen Kerk" ten aanzien van de vraag, of de Rede door de
zonde dood is en tot niets meer nut, dan wel alleen slechts
eenigermate gehaveud uit den strijd is to voorschijn gekomen. Doch een unicum is het zeker, dat in de „Handelingen" der Nederlandsche Staten-Generaal, op initiatief
van onzen eersten minister, ter bestudeering voor ooze
Kamerleden, uit een philosophisch woordenboek
als
wilde men het instrument, waarmede het voorhanden be-
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grootingswerk zou bearbeid worden, vooraf st&minen
zijn
gecopieerd.... e&n en twintig definities van de Rede.
Het moeten inderdaad hoogst eigenaardige politieke
verhoudingen zijn, waarin zelfs maar eenige beteekenis krijgt
de vraag of C a r 1 Marx al dan niet atheist is. Toch is
daarover in vollen ernst, in het meest kritieke moment
van het begrootingsdebat, met hartstocht gestreden tusschen
den minister-president en den vaardigsten kampvechter der
socialisten, den peer S c h a p e r. Maar nog vreemder indruk
moet het waken, dat die zelfde president-minister met
heel veel g ewicht den peer S c h a p e r de vraag stelde of
zij (de socialisten) principieel staan tegenover God! Ik
denk er natuurlijk niet aain in dit opstel mijnerzijds to
g aan theologiseeren. Toch wil ik uiting g even aan de
verbazing bij mij gewekt, dat een man als de heer $ u y p e r
het voor zijn God van belang acht of de tegenwoordigge
afgevaardigde nit Appingadam al dan niet een vijandige
hooding aanneemt. De disproportie is to groot. Tegenover
het oneindige kan immers iedere eindige grootheid verwaarloosd worden!
Het g ewicht, dat ten slotte in al deze dingen Loch
onmiskenbaar gelegen is, kan alleen verklaard worden door
den hoogst exceptioneelen eveuwichtstoestand, waarin de
premier van ons Kabinet verkeert. De oorzaken waarom de
heer K u y p e r het debat dan ook wel voeren moest, gelijk
hij het deed, hoop ik in dit opstel to verklaren. Wanneer
sommige m.ijner lezers echter moehten denken, dat eene
discussie over de versehillende hoofdstukken der Staatsbegrooting in ons parlement in die mate ingewikkeld is, aan
de Rede zulke zware eischen stelt, dat een grondig theoretisch-philosophisch debat over de deugdelijkheid van dit werktuig, in verband met de Openbaring, wel noodwendig aan die
discussie dient vooraf to gaan, dan hebben zij het mis. Dit
kan ik hier wel terstond zeggen. De geheele strijd over de
begrooting zelve was zeer laag bij^den grond. Men behoefde
er toch werkelijk Kant of Hegel of Schopenhauer
niet bij to halen, ten einde naar den eisch to kunnen spreken
over stations die verbetering behoeven, over treinen die to
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onzer iufanterie-ofcieren. . . .
Het woord van den minister K u y p e r, dat hij gewoon
is het zout in de aardappelen to koken, heeft nog al succes
gehad. Toch is door de discussie de juistheid van het gekozen beeld allerminst bevestigd. Bij de algemeene beschouWingen waren de christelijke beginselen schering en
inslag, kregen wij bijna niets dan „zout", maar deze beraadslagingen eenmaal gesloten was het met de hoogere
levensopvatting, Waardoor het nieuwe tijdperk zich zou
kenmerken, op eens geheel en al uit. Mocht een jeugdige
broeder in dezen toonaard nog willen doorgaan, hem werd
weldra door een weer ervaren collega aan het verstand gebracht, dat dit nu volstrekt niet meer to pas kwam. De
christelijke bloemen hadden bij de algemeene beraadslagingen zeer sterk gebloeid. Maar daarom treft des to sterker
de tegenstelling, dat, wanneer wij de discussie over het
oorlogsbudget uitzonderen omdat daar de christelijke
partij niet als aanvaller dock als verweerder optrad tegen
het betoog, dat het Christendom het dragen van het zwaard,
ook ter verdediging van eigen huizen en altaren, zou verbieden dat het dan zoo veel moeite zou kosten om nog een
toonbaar christelijk bouquetje uit het gansche debat over
de verschillende hoofdstukken samen to lezen. De discussie
was echter niet alleen in christelijken zin, maar nagenoeg
in ieder opzicht smakeloos.
En nog sterker. De tegenstelling tusschen het zeer hooge
en het zeer alledaagsche kWam ook reeds bij het algemeene
debat aan het licht. Er is een moment geweest, hetwelk
bijna den indruk moet geven, alsof de president-minister met
opzet het bewijs Wilde leveren, dat zijne leer omtrent de noodzakelijkheid om, mede bij de behandeling van staatkundige
vraagstukken rakende de „natuurlijke" dingen des levens,
van theologisch-philosophische beginselen uit to gaan,
niet deugt. Wanneer wij blz. 323 van de „Handelingen"
opslaan, dan vinden wij daar ongeveer midden in de tweede
kolom een regel merit. Welnu, Cie regel schijnt mij de meest
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zeggende uit het gansche debat. Wij waren daar juist in
eene branding van welsprekendheid. Op die zelfde bladzijde staan, als hoot tot de rede van den heer K u y p e r,
de definition omtrent de Rede. Bovenaan in die tweede
kolom lezen wij nog een paar scherpe interrupties van den
Neer H u g e n h o 1 t z, even scherp door den redenaar beantwoord, over de Rede en de Openbaring. De eindconclusie
is de bewering, dat de Rede niet gesteld mag worden tegen
de Openbaring, Welke laatste veeleer staat tegenover de
natuur, de conscientie, de historie, enz.
.... En dan komt, terstond na dien fameuzen regel wit,
de quaestie der invoerrechten. Wie nu mocht denken,
dat bij de behandeling van dit punt „de negotie" betreffende,
iets to bespeuren zou zijn van het zout der Openbaring, hetwelk ook hier den smack moet g even, kwam zeker bedrogen
uit. Ik zal volstrekt niet beweren, dat de peer K u y p e r
zich in dit gedeelte van zijn discours uitsluitend door de
Rede liet Leiden of witde laten leiden, doch van het licht
door de Openbaring op de quaestie der tarieven geworpen,
is toch inderdaad niets to bemerken. Het zeer huiselijke,
bangle beeld der aardappelen zonder zout was op de Kier
gebezigde argumenten werkelijk volkomen op zijn plaats.
Want, al is er in het debat een zeer groote plaats ingeruimd voor hetgeen, naar de opvatting van velen, als
geheel overtollig, bevreemding wekt, niet minder trekt de
aandacht de geringschatting in ons parlement voor eene
behoorlijke economische argumentatie. Door den peer M e e s
werd, ter illustreering zij ner opvatting, dat de algemeene
wereldbeschouwing ten slotte weinig invloed uitoefent op
de practische politiek, als voorbeeld aangehaald, dat geleerden, die onderling verschillen over de vraag, of de
levensverschijnselen verklaard moeten worden uit bijzondere
levenskrachten, dan wel zijn terug to brengen tot de werking der algemeene natuurkrachten dat deze geleerden
in hun laboratorium, in hun „werkpak", op dezelfde wijze
handelen. En in die opvatting is zeker veel waars. Maar
wanneer in het economische laboratorium de theoloog zijn
toga uittrekt, dan is hij daarmede toch nog geen „werk-
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bedoelde. Dit is juist de groote grief, die ik zoo dikwijls
tegen de economische discussies in ons parlement heb. Men
spreekt lang en veel over beginselen, die met de to behandelen stof weinig, dikwijls niets to waken hebben. En
van daar gaan wij meestal direct over tot een stelsel vau
argumentatie, dat ik maar liever niet met een naam wil
noemen, daar ik geen onparlementaire uitdrukkingen wil
bezigen. Nochtans behoort de peer K u y p e r nog tot hen,,
die aan het debat ten minste een schijn van wetenschappelijkheid geven.
In de op menig punt belangrijke rede van den heer
D r u c k e r, waarin de hoofdbeginselen der vrijzinnige democraten worden uiteengezet, lezen wij de erkenning, dat wij,
Nederlanders, op het gebied der sociale wetgeving in sommige opzichten naburige landen vooruit zijn, al staan wij
weder in andere opzichten bij die landen ten achter. Het
betoog komt hierop neer, dat wij vooruit zijn, voor zoover
de ontwikkeling van de arbeidende klasse verkregen moet
worden door grootere vrijheid, dock dat wij to kort schieten,
waar, naar de meening van den peer D r u c k e r en zijne
vrienden, meerdere dwang van overheids wege opgelegd, op
zijn plaats zou zijn.
Nu lag het voor de hand, dat wanneer Nederland zich
weer last ik zeggen in Pruisische richting zou bewegen,
dit niet kon geschieden onder de leiding van liberale staatslieden, dock dat voor dit doel de rechterzijde aan de
regeering moest komen. De richting, die wij daarmede
uitgaan, wordt inderdaad het best vertegenwoordigd door
de Katholieke Staatspartij, de eenige partij, die her to lande
de geloofsartikelen der conservatieve politiek principieel
belijdt. Ret beginsel van leven en laten leven, van algemeene verzorging van overheidswege, niet van een enkele
klasse, maar van alle bestanddeelen der maatschappij, werd
dan ook in het uitvoerig debat met groote duidelijkheid
door de heeren Michiels van verduynen en Nolens
geformuleerd en uiteengezet.
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De eerste betoogde, dat met de tariefsherziening, de
sociale hervormingen op het werkprogram van dit Kabinet
ongetwijfeld de voornaamste plaats innemen. En een oogenblik later dat „als noodzakelijk complement, o. a. voor de
verzekering tegen ouderdom en invaliditeit, zal moeten
strekken de herziening van het tarief van invoerrechten".
De onafwij sbaarheid van dit laatste vooral toegelicht door
een beroep op eene verklaring van den minister P i e r s o n,
dat „het oog zich van zelf richt op het tarief van invoerrechten, daar verhooging der directe belastingen nit den aard
der zaak niet in aanmerking komt". Ook de peer No 1 en s
bestrijdende het standpunt door den beer Mu 11 e r in
Januari 1898 nog in de Eerste Kamer ingen omen, toen hij
nit vrees voor protectionisme, waarschuwde tegen to ver
doorgevoerde sociale wetgeving zegt het zoo kort en
ZOO :duidelijk mogelijk : „Wij onzerzijds vragen sociale hervormingen, maar dan ook tariefsherziening". En hoopvol
wordt daarbij tevens het vertrouwen uitgesproken, dat „velen
door de onverbiddelij ke Iogica g edwongen, nu zij zich eenmaal aan de sociale politiek, ook aan die Welke de schatkist eens ter dege aanspreekt, niet kunnen onttrekken ook
tot de tariefsherziening zullen medewerken".
In een ander verband had de heer N o 1 e n s jets vroeger
het woord van G o e t h e geciteerd :
„Die ich rief, die Geister
Werd ' ich nun nicht los."

Maar i.k dacht aan „liberale" vrienden, die thans gewenkt worden door den peer No 1 e n s om hem op den
protectionistischen weg to volgen daartoe verplicht door
„onverbiddelij ke logica".
Intusschen een zuiver katholiek ministerie, of zelfs een
Kabinet waarin de katholieke partij althans de leiding gaf
Welke Naar zou toekomen, een katholieke Regeering, aangevuld met eenige anti-revolutionairen en „logisch" verdwaalde
liberalen zoo iets gaat in Nederland nu eenmaal niet.
Het moest dus, zou men zeggen, een conservatief-protestantsch staatsman zijn, die, na de ineenzinking der liberale
partij, de leiding
althans in formeelen zin van 's lands
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taken op zich zou nemen. In werkelijkheid ligt het terrein
thans open voor de richting, die ik elders gesignaleerd heb
als de partij, die den werkman gaarne f 0.50 uit de schatkist geeft, doch hem vooraf, in den vorm van indirecte
heiffingen, 1. ontneemt eene richting van algemeene
verzorging van overheidswege, die ook duidelijk spreekt
o. a. uit de aansporing van den heer van W y c k tot
spoedige invoering der Woningwet, waardoor in het belay g
der vaderlandsehe steenindustrie, net subsidien uit de publieke
kassen, arbeiderswoningen zullen worden gebouwd.
Doch nu zit daar niet een conservatiet, maar de
christelij ke democraat, die weer dan iemand anders in
Nederland het conservatisme to vuur en to zwaard bestreden
heeft Dr. A. Ku y p e r als president-minister achter de
groene tafel, ter verdediging en uitvoering in hoofdzaak van
deze politiek ! En de kleine luyden, tevens mannen van
Christelij ken huize, zingen in hunne kerken dankliederen
voor zb6veel zegen, dat de man die hun aanvoerder was
in den jarenlangen strijd tegen de boosheden der liberalen,
die slechts hun eigen belang heetten to behartigen, daar
nu in eere gezeten is, terwij 1 andere christelij ke democraten
als de Neer v a n V ii e t en zijne vrienden hem in de volvoering zijner task mogen steunen.
Maar nog steeds zijn er vele anderen, die het zich tech
niet goed begrijpen kunnen, dat de heer Ku y p e r, de virtuoos
van het klavier, de president van het Centraal-Comite,
maar bovenal de redacteur van de Standaard dat deze
man nu tech heuschelijk eerste minister is in Nederland,
onder de bestaande omstandigheden, in dit ministerie, met
deze meerderheid. De premier zelf is zoo verstandig geweest
beschouwingen over antecedenten en idealen, althans zooveel mogelijk, of to snijden door de ruiterlijke erkenning,
dat het huidig Kabinet is een coalitie-ministerie, een ministerie, waarin homogeniteit dus principieel is uitgesloten,
en dat derhalve niet in staat is op eenigszins groote Schaal
gestalte to geven aan de denkbeelden sedert tal van jaren
het meest door den Neer K u y per zelf verkondigd.
Evenwel waarom werd deze prediker-journalist dan
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minister :' Welke kan voor helm de charme zijn van het
gezag in dezen vorm ? Ik zeg opzettelijk : in dezen norm.
Want een man die streeft naar gezag is de heer K u y p e r
zeer zeker ; hij is dat ondanks zichzelf, hij kan niet anders.
Gezag uitoefenen is aan zijn persoonlijkheid van zelf verbonden.
De peer K u y p e r is uiterst voorzichtig, schroomvallig,
zou ik haast zeggen, om in zijn tallooze aanhalingen en vergelijkingen den naam to noemen van den man, wiens beeld
mij telkens weer voor den geest komt wanneer ik over het
karakter van den tegenwoordigen premier nadenk. Bij de
algemeene beraadslagingen over de begrooting heeft hij
heel eventjes, op een zijpad, den naam van C r o m w e 11
genoemd, en toen als voorbeeld om niet n.a to volgen. Doch
hoe ontzetteud veel overeenkomst tusschen deze twee men schen ! Onze tijden, ooze staatsrechtelijke verhoudingen
vooral, met hun fijne constructie en wel omschreven machtsverdeeling zijn echter niet bijzonder gunstig voor de ontwikkeling eener zeer forsche, ietwat brute figuur. De peer
K u y p e r had moeten levee in den tijd der godsdienstoorlogen.
Onze tegenwoordige minister is een militaire figuur bij
uituemendheid, dock volstrekt niet in den geest onzer
hedendaagsche veldheeren met hun krijgskundige studien,
hun scholen, hun generalen staf, hun door langdurige
oefening gekweekte discipline. Wij kunnen ons dezen veldheer denken aan het hoofd van een volksleger, een ruwe
volksmassa misschien, bestaande voor een overwegend deel,
nit geheel onontwikkelden, een menschenzee, gevaarlij k en
geweldig als de door storm opgezweepte Oceaan zelf, bezield
door een godsdienstig ideaal, aangevuurd door geloofsfanatisme. En deze krijgsoverste, alle vroegere en hedendaagsche hulpmiddelen tot aankweeking en behoud der discipline
als oude prullen weg werpende, dock het gezag over die
bender enket voerende door altijd maar door streng vast to
houden den band des geloofs, die alien samenbindt die met
vol vertrouwen het haudhaven zijner positie ook alleen
daarop laat aankomen . . . . deze krijgsman die des morgens
zijn stoere manners voorgaat in verootmoediging voor God,
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die den bijbel beter weet to verklaren dan iemand
anders, dock wiens fielder hoofd ook genoeg inzicht in het
krijgswezen heeft om het leger daarna ter overwinning to
leiden ! Zoo kunnen wij ons den theoloog-strateeg voor
den geest brengen.
De heer K u y p e r is er geen man naar om eenig zelfstandig gezag naast zich to kunnen dulden. Hij werd alleenheerscher in de partij, die hij gemaakt heeft tot wat zij
thans is. Niemand kon in die omgeving ooit blijvenden
weerstand bieden aan den wil van dezen dictator. Zijn
helpers bij de politieke agitatie gelijken tegenwoordig voor
een groot deel op door den meester persoonlijk „geconfectionneerde" poppen, inderdaad ook al meesterstukken op
dit gebied, waarvan sommigen niet alleen eenige woorden,
maar geheele volzzrznen, ja redevoeringen kunnen uitspreken
z66 treifend duidelijk en natuurlijk, dat men van tijd tot
tijd zou zweren den meester zelf to hooren. Doch dat deze
figuren geen zweem van onathankelijkheid kunnen bezitten,
spreekt nit den aard der Bingen. Dit is ook recht. Het is
geheel en al overeenkomstig de wetten der natuur, dat
hetgeen kracht heeft, heerscht over het zwakke.
Maar nu kom ik terug op de vraag : welke charme kan
het minister zijn
zoo aantrekkelijk bijv. voor een karakter
als Mr. H e e m s k e r k Azn. voor Dr. K u y p e r hebben P
Begonnen het Reglement van Orde voor den ministerraad
to herzien, kunnen er nog eenige meerdere stappen gezet
worden op den weg tot versterking van de positie van den
president-minister ten koste van de macht zijner collega's.
Maar ten slotte is de Nederlandsche bewindsman Loch gebonden aan allerlei banden door wetter, besluiten en
reglementen aangelegd, die bij de K u y p e r-figuur maar
zeer kwalijk passen. En wat nog het ergste is, de geheele
politieke constellatie is van dien aard, dat er geen sprake
van kan zijn in dit ministerie to verwezenlijken ook maar
een klein gedeelte der idealen van politieken, kerkelijken
en socialen card, waarvoor zoo lang en zoo hevig werd
gestreden. Ku y p e r in het torentj e, gewoon aan het
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„minister zijn", in den stoel van T ho r b e c k e en H e e m sk e r k! Wie had zoo jets gedacht ?
Ik kan mij den toestand niet anders verklaren dan uit
een zucht om to toonen, dat de journalist-theoloog-partijleider-redenaar, toch ook kan zijn de regeeringspersoon,
de magistraat, die op de vele groote en kleine dingen, welke
door de ministerieele bureaux beredderd moeten worden,
ten slotte den beslissenden invloed uitoefent. Of de Neer
K u y p e r ook daarvoor berekend zou zijn hieraan is wel
eens ernstig getwijfeld. Er werd dikwijls beweerd, dat de
politieke leider, die een geheele partij kan waken en doen
buigen naar zijn wil, naar reehts en naar links; die daar
uitperst, overeenkomstig zijn welbehagen, het verlangen
naar g raanrechten of naar vrij en handel, naar mime kiesrechtui.tbreiding, naar g rondwetsherziening . en die dat
alley door een enkel kneepj e, het verzetten van een klepj e
of een hand opsteken ook weder op eens tot zwijgen weet
to brengen . dat de journalist, die de eerste is in di.t
yak, die bijv. met zelfbewustheid, met bezag, spreekt over de
beteekenis van boeken, waarvan hij hoogstens alleen de
voorrede gelezen heeft ; die zoo hoog kan zijn en ook weder
zoo huiselijk eenvoudig in de keuze zijner voorbeelden ... .
dat de parlementaire redenaar met zijn artistieke effeeten,
die door zijn groote durf, door zijn gespierden stijl, en
eigenaardigen zinbouw aan zijn woord een grooter indringingsvermogen moist to geven dan ooit door iemand als
mogelijk was vermoed . . . . dat deze zelfde man het daarentegen zou afleggen, wanneer hij werd opgesloten achter de
ministerieele schrijftafel in het torentje op het Binnenhof.
Wilde de hoer K u y p0 r dat alles wetende, gevoelende de
wensehen zijner teg enstanders, en misschien nog weer de
stille hoop van sommigen zijner vrienden, em hem overwonnen en vernederd to zien in onze dagen, nu het
tech niet moor zou gaan eon Cromwell-rol to spelen, dan
in elk geval eons, ten 'spijt van zoovelen, de zelfbewuste
bekoring genieten, die voor geheel anders aangelegde naturen
aan het gezag uitoefenen in den tegenwoordigen trant, aan
het minister zijn vooral, nog steeds verbonden schijnt :'
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Wilde hij tot de critici van zooeven zeggen : ,.ik zal u
dat"?
laten zien, ik kan ook
Wellicht waren de pogingen door den tegenwoordigen
premier in de laatste jaren aangewend om eenige zijner
lievelingsdenkbeelden in den worm van amendementen op
voorgedragen wetsontwerpen to belichamen, reeds to beschouwen als „vooroefeningen" voor den dienst als minister.
Het is natuurlijk slechts een vermoeden ; dock het schijnt
mij toe, dat 'indien deze opvatting juist mocht zijn, de
genomen proef niet ten gunste van het stelsel pleit. De
afgevaardigde van Sliedrecht was met zijne voorstellen in
den regel niet heel gelukkig.
Doch hoe dit zij, in den aanvang van den verkiezingsstrij d werd althans nog de schi j n aangenomen, dat het
ditmaal niet ging om de verovering der ministerieele zetels.
In zijne rede van 4 December j.i. heeft de minister Ku y p e r
nog betoogd, dat het niet aanging de zaken z66 „voor to
stelien alsof (de anti-revolutionaire partij) met heerschzuch1 ige bedoeling (was) uitgegaan, om het Regeeringskasteel
to veroveren en to bezetten". In de bekende rede to Utrecht
was immers door den tegenwoordigen premier tweemaal
verklaard, dat hij niet wenschte, ja afried, eenige poging
to doen die „ons" in gevaar kon brengen om de portefeuilles
to moeten aanvaarden. Hetgeen echter niet belette, dat
bij de voortzetting der eerstgenoemde rede, den volgenden
dag, de onmogelijkheid werd aangetoond om bij de stembus
conciliant to zijn, waar men uitging ter verovering van de
meerderheid. Dit klopt volstrekt niet, daar de heer
K u y p e r ten voile het parlementaire stelsel aanhangt,
waardoor de meerderheid wel degelijk geroepen wordt het
Regeeringskasteel to bezetten. Die de meerderheid wil veroveren, wenscht ook de ministerieele portefeuilles to aanvaarden
behoort dit althans to wenschen.
Dat de heer Ku y p e r minister wenschte to worden,
kan hem natuurlijk niet euvel worden geduid. Het is
echter een geheel andere vraag of de middelen, waardoor
het thans verkregen standpunt werd ingenomen, en vooral
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ontwikkeling van ons politiek leven ; of door deze middelen
vooral geen schade wordt toegebracht aan het juiste inzichts
dat ons yolk krijgt van het doel waarheen de verschillende
staatkundige partijen ons wenschen to leiden.
Om den Neer K u y p e r to brengen waar hij inderdaad
wezen Wilde, konden twee wegen in aanmerking komen.
Eene vereeniging van alle radicale, democratische elementen
in het land had hem een zeer invloedrijke positie, wellicht
eene ministerieele portefeuille kunnen bezorgen. Op deze
wijze echter ware voor den leider der anti-revolutionaire
partij toch nimmer de overwegende positie weggelegd, thans
door hem ingenomen. Voorloopige proeven in de aangeduide richting genomen, waxen trouwens niet gunstig geslaagd. De teg enwoordige afgevaardigde uit Amsterdam
VII, de peer H e e m s k e r k, heeft daaromtrent merkwaardige
mededeelingen gedaan. In de periode, Welke aan de ontbinding van 1894 voorafging en in de jaren, die hierop direct
volgden, hebben de anti-revolutionairen weinig genoegen
beleefd van het samengaan met de richting, die tegenwoordig het scherpst is afgebeeld in de fractie der vrijzinnige democraten. Het was een bondgenootschap, hetwelk
de behoefte tot verlossing nit de „liberale overheersching"
tot grondslag had, dock waardoor slechts als uitkomst
werd verkregen, dat de democratische anti-revolutionairen
feitelij k hand- en spandiensten ten behoeve hunner onchristelijke bondgenooten moesten verrichten. Zij werden
buiten eenigen beteekenenden invloed op den gang van
zaken gehouden.
Dit leidde er van zeif toe oude leuzen weder in eere
to herstellen, op nieuw to gaan bouwen op bestaande
fundamenten. Geheel naar den zin van alle geestverwanten
schijnt dit echter niet to zijn. Zoowel de peer H e e m sk e r k als de peer Lo h m a n hebben althans afgezien van
eene principieele verdediging van het geloof als grondslag
van partij-formatie. De afgevaardigde van Goes Bing zelfs
zb6ver de indeeling van partijen naar het geloof slechts
niet to
historisch to verklaren, to vergoelijken liever
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rechtvaardigen. Naar zijne opvatting der dingen heeft het
yolk zich in de vele tientallen van jaren, waarin de strij d
over de school het felst was, gegroepeerd, zoodat tal van
familien door die groepen worden beschouwd als christelijke
familien, waarin een zeker deel van het yolk bij voorkeur
vertrouwen stelt. De zaak is nu zoo: „in den peer die en
den peer die stelt het yolk vertrouwen en in den peer zus
en den peer zoo niet." Wat voor den minister K u y p e r
steeds het allervoornaamste in onze politiek moet blijven,
is dus naar het gevoelen van den peer L oh m a n langzamerhand eene quaestie van niet altijd behoorlijk gemotiveerde
voorliefde voor personen en familien geworden, waarmede
evenwel rekening dient to worden gehouden. En dit laatste
zou de heer K u y p e r in hooge mate moeten doen en inderdaad ook doer, waar het er toch werkelijk op los Bing het
„Regeeringskasteel" to bezetten.
In elk geval, toen eenmaal ter verovering van de meerderheid werd uitgetrokken, was voor hem eene legervorming gegrond op eenheid van inzichten in zake het kiesrecht of de economische behoeften des yolks, niet bruikbaar.
Daarom werd de tweede der zooeven genoemde wegen noodwendig gekozen. Niet de stoffelijke of zuiver politieke maar
de geestelijke belangen dienden op den voorgrond to worden
gesteld. Dat heette to Utrecht „volharden bij het ideaal." De
strijd, die bij de stembus geacht wordt gevoerd to zijn tusschen godsdienst en rationalisme, moest nu echter ook in
het parlement worden voortgezet. De theologische debatten,
hoe vreemd het ook moge klinken, de beschouwingen om.trent de beteekenis van Rede of O penbaring voor de politiek zij vorznen de onmisbare balanceermiddelen, zonder
dewelke onze tegenwoordige premier zijn evenwicht nu eenmaal niet kan bewaren.
Zijne positie is in vele opzichten werkelijk zeer moeilijk. Zijn wezenlijke taak is voor het oogenblik leider to
zijn eener conservatief-sociale politiek in den Duitschen
zin. Doch daarbij dreigt het gevaar to zullen stuiten tegen
zekere democratische elementen in de eigen partij. Voor
het onderhouden nu eener tevreden gemoedsstemming onder
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deze menschen, diende de hooge beteekenis der sociale- en
economische hervormingen wel een weinig op den achtergrond geschoven to worden, en, tot afleiding, de groote
noodzakelijkheid van de behartiging der zedelijke en godsdienstige belangen op den voorgrond gebracht. Dit gaat
echter minder gemakkelijk dan het zou schijnen. Ret terrein
voor overheidsbemoeiing in zuiver ethischen zin is niet zeer
ruim. Het voeren eener principieele clericale politiek
men gevoelt het, zou zeer spoedig een groote reactie veroorzaken. Men moet ook met het „verchristelijken" van
ons yolk, bijv, door tivederinvoering der doodstraf, strenge
handhaving van verplichte Zondagsviering en dergelijke
dingen uiterst voorzichtig ziju. Op het gebied van het
onderwijs is niet zoo heel reel meer to doen. Althans Voor
het plaatsen van „stelsel teg enover stelsel" gevoelt de
premier bij zonder weinig; „het g aat immers nu goed." Er
diende dus wel naar een andere methode to worden omg ezien. Niet door daden, maar door eene sehitteren.de expositie
van algemeene beginselen en theologisehe welsprekendheid,
moest voorshands de bevrediging van de christelijk-denloeratische elementen worden beproefd.
De tegenstelling tusschen geloof en rationalisme heeft
daarbij inderdaad uitstekende diensten gedaan. Zij zegt
eigenlijk niets en is, gelijk wij boven reeds opmerkten, bij
de behandeling der onderscheiden hoofdstukken der Staatsbegrooting dan ook terstond tot een volgende gelegenheid
zorgvuldig opgeborgen. De versehillende ministers gaan bij
het beheer van hun departement in hoofdzaak kalm door
op het voetspoor hunner voorgangers, hetgeen door sommigen
{o.a. de ministers van Oorlog en Marine} formeel is erkend.
Ook bij het beheer van het Waterstaats-departement schijnt
het nog niet voorgekomen, dat op grond der Openbaring
een brag wat hooger of lager kon zijn, een spoorweg wat
minder beschermd, eon kanaal wat minder diep dan door de
eenvoudige toepassing der Rode gevorderd zou worden.
Maar bij de algemeene beraadslagingen.... Coen het oude
porcelein en het familiezilver, dat zeer weinig tot practisch
gebruik geschikt is, uit de kast gehaald, afgestoft en netj es
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opgepoetst, to pronk werd genet Coen kon men zich Loch
wederzijds koesteren aan overeenstemming van inzicht in
take de dingen, die ons yolk steeds bij uitnemendheid dierbaar zijn geweest. Het werd zoo innig gevoeld : men was
onder vrienden, in eigen kring. En vooral moest men Loch
wel vertrouwen blijven stellen in een man als Dr. K u y p e r,
ail kon dan voor het oogenblik op het gebied van kiesrecht en sociale wetgeving van hem niet verkregen worden,
hetgeen o. a. ook door de mannen van „Patrimonium" begeerd wordt.
Door den heer v a n V Ii e t is, op zoo treffende, eenvoudige wijze dit alles erkend. Wanneer hij en zijne vrienden een andere gedragslijn hadden willen volgen dan bij
de laatste verkiezingen is geschied, dan „hadden wij wellicht in de toekomst een democratisch Kabinet kunnen
krij gen, maar waarbij wij misters wat ons het hoogste was,
terwijl wij bij samenwerking met de partij waartoe wij behooren, het vooruitzicht hadden een Christelijk Kabinet to
krijgen met dat hoogste beginsel. Waar het nu aldus is
geloopen dat het aan Dr. Ku y p e r gelukt is als Kabinetsformeerder een Christelijk ministerie samen to stellen, zijn
wij daarover in de eerste plaats verheugd, omdat wij het
aan hem allereerst en allermeest danken, dat onder ons
Christenen kan gesproken worden van een democratie naar
de „Christelijke beginselen." De groote vreugde der mannen
van Patrimonium hun aanvoerder daar in aanzien en eere
to zien zitten als het hoofd van een Christelijk Kabinet, en
die ook nu nog, van zijn verheven plaats af, zoo krachtig
weet to „getuigen" ziet, dat vergoedt inderdaad vele
din gen. En de vrienden vragen dan, in practischen zin, in
hoofdzaak niet veel weer dan hetgeen men van elk coalitieministerie der rechterzijde meent to kunnen verwachten :
„de volkomen gelijkstelling der vrije school naast de Staatsschool."
Het was niet to verwonderen, dat de heer K u y p e r op
zijn beurt al het mogelijke deed om zijn democratische broeders, die hem met z66veel vertrouwen to gemoet traden, en
voor hem zb6veel opofferden, to ontzien, ter wille to zijn
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tot het uiterste. Daartoe was noodig Loch vooral nadruk
to leggen op het Christelijk karakter der sociale beweging
in den geest van Patrimonium. Gods eer moet in 's menschen Neil het hoogste Joel zijn, zegt de peer v an Vii e t.
Betere economische toestanden behooren, strikt genomen, dan
ook niet begeerd to worden wegens de meerdere welvaart
zelve, om het grootere levensgenot, dat hieruit kan voortvloeien, maar opdat God meer eer zal inleggen met de
schepping.
Ik laat nu rusten de hulde door den premier g ebracht
aan het ideale standpunt van den man, die grootere stoffelijke welvaart opoffert aan hoogere belangen. Tan diepere
beteekenis voor ons doel is voorzeker de wijze, waarop in
het a an g eduide v erband het g eheele sociale vraagstuk wordt
bezien, en sneer in het bijzonder naar Welke m.ethode onder
a,anv«ering van Dr. K u y p e r het socialisme bestreden wordt.
Ik heb op het bedenkelijke dezer wijze van strijdvoeren
reeds in September van het vorig jaar in het kort de aandacht
g evestigd in mijn opstel in dit tijdschrift. Het verweer tegen
het socialisme werd bij het begrootingsdebat echter meer
dan ooit g evoerd op de quaestie van geloof en ongeloof.
Dat het socialisme de stoffelijke welvaart inderdaad zou
bevorderen dit is door den heer K u y p e r zoo goed als
toegegeven. De reden waarom de arbeiders desniettemin
tegen de socialisten g ewaarschuwd worden, ook al kunnen
zij „veel van hunne schoone stellingen aanvaarden", wordt
uitsluitend gezocht in de gevaren waarmede langs dezen
weg hun Christelijk geloof bedreigd wordt. Het is den werklieden voortdurend en met den meesten ernst onder het
oog gebracht, dat de socialisten hen willen leiden op het
hellende vlak, dat naar het atheIsme voert. „Met vrouw en
kinderen zullen zij in die zelfde diepte verzinken, waarin
het geniis aan hoogere vrede hen stort, die met den godsdienst gebroken hebben". Die ontzettende gevolgen kunnen
natuurlijk niet worden gecompenseerd door meerdere stoffelij ke welvaart.
En waarop zijn al die verschrikkingen wel gegrond ?
ITitsluitend op de geloofsovertuiging van M a r x. Deze
O. E. II 2
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apostel van het socialisme heeft geleeraard, dat de ideeen
der menschen, ook in take godsdienst, voor een goed deel
historisch verklaard kunnen worden, op overwegende wij ze
worden beheerscht door den invloed van materieele omstandigheden. Door den peer S c h a p e r is met het meeste recht betoogd, dat door deze opvatting der dingen nog niets wordt to
kort gedaan aan Welke opvatting ook omtrent Gods wereldbestuur. Dok anderen dan M a r x, zoo onschuldig aan het socialisme als een pasgeboren kind, hebben beweerd o. a., dat het
klimaat en verdere verschijnselen der natuur to midden waarvan een yolk leeft, op zijn godsdienstig denken en gevoelen
van overwegenden invloed zijn. Men heeft fangs dien weg
bij v. verklaringen trachten to geven, waarom de volken van
Noord-Europa weer neiging hebben voor het protestantisme,
terwijl het katholieke geloof zich in het Zuiden beter gehandhaafd heeft oak waarom de volken van Azie minder geschikt zouden zijn voor het christendom, enz.
Ik blijf her buiten elke appreciatie van de deugdelijkheid
dezer leerstellingen. Doch wat heeft dit alles met het socialisme
to maken ? De vraag Welke geloofsoverweging door M a r x gedeeld wordt, is voor menschen, die er over denken om socialist
to worden van precies evenveel beteekenis als voor reizigers in een spoortrein de quaestie of de machinist, die de
trein bestuurt, al of niet een voorstander is van de muziek
van W a g n e r. Kan de heer K u y p e r, kan iemand ter
wereld in ernst volhouden, dat wanneer de socialistische
leer ons nu eeris werkelijk de stoffelijke welvaart kon brengen, Welke door hare verdedigers daarvan wordt voorgespiegeld, wanneer inderdaad langs dezen weg een eind to
waken ware aan de diepe ellende, die zich ontegenzeggelijk
elken dag nog aan ons oog vertoont dat wij dan Loch
de reddende hand ons aangeboden, moesten afwij zen, wegens
de beweerde geloofsovertuiging van Marx? Dat ware
immers barbaarsch. Zou in deze onderstelling de logics
niet veeleer pleiten voor de opvatting van den heer
S c h a p e r, die het vraagstuk der materieele welvaart eerst
eventjes wil oplossen, ten einde op die wijze een toestand van
de maatschappij in het leven to roepen, waarin juist deze belan-
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g en van stoffelijken card onze aan.dacht niet weer aftrekken,
zoodat alle menschen zich rustig aan hunne hoogere behoeften
kunnen wijden in eene maatschappij, waarin de meest
mogelijke zedelijkheid heerscht ?
Het misdadige kon dan all een bestaan in het voorrang
geven aan hetgeen, volgens het tegenwoordige Kabinet,
slechts een natuurlijk gevolg mag wezen van het zoeken
naar het Koninkrijk Gods en Zijne gerechtigheid. Doch
zuiver op dit punt zijn immers ook de peer K u y p e r en
zijne vri.enden niet. Ook zij gaan op hun manier aan het
verbeteren in stoffelijken zi p nu reeds, bijv. door herziening van het tarief. Mogen m a^Ltregeleu in die}, z in
tivel aan het zoeken van het Koninkrijk Gods v oorafgaaa n ,
de voorziening in de stoffelijke nooden der arbeiders niet
Pat kan tocli de bedoeling moeilijk zijn. Ret ware immers i»
hooge mate onbillijk, dat de mannen van Patrimoniuiii
voor de verbetering hunner positie moesten wachten op het
Koninkrijk Gods, terwijl daarentege,i bijv. de Noord-Brabantsche industrieel met de behartiging zijner belangen aau
dit ideaal kou voorafgaan. De Regeering gaat eenvoudig
met hare maatregelen door. Zij zal zeker niet wenschev
met de verwezenlijking parer piannen, meer in het bij zonder
met de ouderdomspensioenen in verband met de tariefsherziening, to wachten tot tijd en wijl, dat het Koninkrijk
Gods niet alleen gezocht maar inderdaad gevondeu werd. Een
weinig vroeger, een weinig later, maar de heer K u y p e r
wil immers op zijne wijze de stofffelijke belangen ook der
arbeiders bevorderen. Waarom mag dit dan nu niet reeds,
en is de socialistische weg uitgesloten ? Dat kan immers
alleen gerechtvaardigd worden niet op theologische grronden; dock door de overtuiging, dat het volgen van dezen
weg, in stede de welvaart to brengen, die er door beloofd
wordt, de geheele maatschappij en den arbeider het meest,
in de allerdiepste ellende zoude storten, juist in stoffelijken
zin ! Op dien bodem moet de strijd gestreden worden.
Vele socialisten kunn en wellicht godloochenaars zijn, het
socialisme heeft met den godsdienst niets uit to staan. De
heeren S c h a p e r en D r u c k e r zijn er ditmaal niet in
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tegen den minister K u y p e r nit to spelen. De premier
zocht en vond nog voldoende dekking achter de „kopjes"'
zijner Christelijke beginselen. Pit is echter zeer hoog spel.
De voortgang der socialistische denkbeelden kan op deze
wijze wellicht een korten tijd worden gekeerd, het zou
dwaasheid zijn er op to vertrouwen, dat die denkbeelden
ook op den dour bestreden kunnen worden door de leer dat
de stoffelijke welvaart bij de zedelijke behoort achter to staan.
Reeds in het debat dat ons in dit opstel bezig houdt,.
kwam de peer K u y p e r een enkele maal dan ig in het gedrang.
Men kent zijn eigenaardige methode van strijdvoeren. Ret
eigenlijke object in geschil wordt dikwijls ontweken doorhet beginsel in quaestie terug to brengen tot een bepaalde
„school", waarin de ern of andere autoriteit dan geleeraard
heeft. De voorstanders van het bedoelde beginsel worden daarna zonder veel omslag verantwoordelijk gesteld voor al hetgeen
de stichter dezer school verkondigde. Pit stelsel toe to
passen op de socialisten, die hoofdzakelijk de economische
leer van M a r x aanhangen, is echter even onrechtvaardig
als het zou zijn wanneer men aan Dr. K u y p e r, bij het
doen van stappen in protectionistische richting, zonder worm
van proces zou willen opdringen de politieke, sociale en
godsdienstige denkbeelden van 001 b e r t, den stichter der
protectionistische school. Waarheen zou ons deze wijze van
discussieeren wel kunnen voeren ?
Toen de peer S c h a p e r en zijne vrienden weigerden in
ieder opzicht met M a r x vereenzelvigd to worden, werd hun
gevraagd welke „school" zij dan wel willen volgen ? Het
schijnt niet geoorloofd denkbeelden to hebben, Welke niet
behoorlijk van het fabrieksmerk eener „school" zijn voorzien.
Allerzonderlingste gevolgen kunnen echter nit dit verbod
voortvloeien. Zeggen de socialisten geen enkele school to
hebben, dan zouden zij daardoor volgens den peer K u y p e r
naderen tot de vrij zinnige democraten. Tusschen beide richtingen kon dan (?) elk verschil in „stelsel". wegvallen !
Het werd uiterst moeilijk het gewicht van een dergelijk
betoog to bevatten. Staan volgens den Neer Ku y p e r de
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zaken zoo, dat de leer der vrijzinnige democraten niet tot
atheisme, die der socialisten wet daarheen leidt ? En wordt
dat alles afgeleid nit de voorrede van M a r x ? Zoo'n standpunt is immers niet vol to houden. Het is Loch inderdaad
om wee van to worden, wanneer men bedenkt, dat nit het
betoog van on en premier zou volgen, dat het verschil
tusschen het politieke streven van de heeren T r o e 1 s t r a en
D r u c k e r in hoofdzaak hierin zou bestaan, dat de eerste van
meening is, dat het protestantisme niet is to darken aan.
L u t h e r, dock eenvoudig het uitvloeisel was van het weer op
den voorgrond komen der bourgeoisie, terwijl de laatste op dit
gebied geen „stelsel" verkondigt. Het is immers absurd het
karakter van de politieke en sociale partijen, die op dit
oogenblik in ons land elkander bestrijden, to gaan beoordeelen naar eenige algemeene wij sg eerige oprl erkingen
omtrent de historisehe ontwikkeling van denkbeelden en
toestanden in de voorrede van een boek van M a r x! Ads
de socialisten kunnen aantoonen, dat de toepassing hunner
leer on.s yolk tot welvaart zou brengen, dan staan zij onverwinlijk tegenover de gezochte excepties van Dr. K u y p e r.
Zij ontwijken echter telkens ook hunnerzijds den strijd op dit
gebied. En dat toont hunne zwakheid.
Toen de peer K u y p e r vier jaren geleden op informatie
uitging en aan het ministerie P i e r s o n vroeg : onder
Welke vlag vaart gij ? Coen kreeg hij het weinig zeggende
antwoord : „de Nederlandsche vlag met den Oranj e-wimpel".
De christelijke kleuren waarin het nieuwe Kabinet verschijnt,
zijn echter ten slotte, voor de practische staatkunde al even
weinig zeggend als de ontwijkende woorden van den minister
Pi e r s o n. Die kleuren zijn valsch, d. w. z, zij vloeken
tegen de kleur van de omgeving, waarin de strijd gevoerd
wordt. In het bijzonder was de bestrijding van het socialisme
het tegendeel van principieel.
Intusschen hoe onhoudbaar en gevaarlijk de methode
van strijdvoeren des heeren Ku y per is, die m.ethode heeft
hem gediend om er to komen ; zij client hem nu, althans
voorloopig, eveneens op uitstekende wijze, als batlanceer-
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middel om zich op zijne plaats to handhaven. De valsche kleuren geven aan de tegenwoordige meerderheid ontegenzeggelijk
kracht in parlementairen zin. De eenige van Wien in den
bestaanden toestand oppositie ware to duchten, welke voor
het gebouw der meerderheid en voor het leven van het
ministerie bedenkelijke gevolgen zou kunnen hebben ware
de afgevaardigde uit Sliedrecht, wanneer deze zetel nog
door den Neer K u y p e r werd bezet. Nu evenwel de bestaande combinatie hem goed is althans wel goed moet
z2jn, wie ter rechterzijde zou roeping gevoelen en de kracht
bezitten dien wil to weerstaan ? De Neer van V lie t is te-vreden gesteld, de katholieken beheerschen in principieelen
zin grootendeels den toestand, althans meer dan eenige
andere fractie dit doet, en voor den heer Lo h m a n of den
heer d e V is s e r bestaat er geen enkele reden ten minste
voorloopig niet
om in to gaan tegen de politiek, die,
alles samengenomen, van het nieuwe ministerie is to wachten.
Intusschen worden de staatkundige daclen der Regeering
noodwendig geleid door de beantwoording der vraag welke
maatregelen bevorderlijk zijn om den peer K u y p e r in zijn
tegenwoordigen evenwichtstoestand to handhaven dan wel
daartoe schadelijk werken. Wanneer bijv. eens een weinig to
veel naar den socialen kant werd gestuurd, dan zou er
gevaar kunnen ontstaan, dat de afgevaardigde van Goes
een voor het ministerie nadeelig gebruik ging maken van
het onbeperkte recht, dat hij zich voorbehield om elk wetsontwerp to beschouwen, „vrij van elk kiezersverband, alleen
onderworpen aan God en zijn rede." Een oogenblik vroeger
was in de aangehaalde verklaring reeds gezegd : „Ondanks
al het geschreeuw in en buiten de Kamer, zal ik mij niet
laten medeslepen tot het aanbidden van de goden dezer
eeuw, ook niet wanneer zij, denkelij k bij vergissing 1), rnij ter
aanbidding worden aangeboden door eenig lid aan deze zijde
der Kamer gezeten." Ook de heer d e V is s e r heeft een
enkele maal den vinger min of weer dreigend opgeheven.
Wanneer to eeniger tijd menschen als de heeren T a 1 ma
en v an V lie op de daden van den premier weer invloed
1} Ik cursiveer.
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gingen vorderen, en konden verkrijgen dan waarmede zij
zich voor het oogenblik tevreden moeten stellen, dan zouden
daaruit voor het Kabinet ongetwijfeld ernstige moeilijkheden
kunnen voortvloeien. Ik geloof daarom, dat het verstandig is
zich niet to zeer to wagen aan voorspellingen omtrent den
levensduur van het tegenwoordige ministerie of van de
bestaande parlementaire combinatie.
Het heeft het ministerie en vooral den politieken leider
natuurlijk niet ontbroken aan vermaningen en goede raadgevingen van den leant der verschillende fractien der linkerzijde. Van eenheid van richting daarbij echter geen spoor.
Ieder voor zich trachtte den premier to bewegen een weini
zijn kant op to gaan en beloofde, zooal geen steun, dan
Loch „loyale oppositie". Een enkel oogenblik was het of
er een gevoel van plichtbesef sprak om toch ook as ti die
zijde oude veeten to vergeten en to trachten weder eenheid
to vinden in de kracht der liberale beginselen. op inderdaad welsprekende wijze kondigde de heer D r u c k e r aan
„dat wij samen zullen optrekken, waar beginselen in gevaar
mochten komen, die ons alien dierbaar zijn, dat het oils
dan een eere zal wezen ons to scharen bij de oude liberale
garde, die deze beginselen met kracht en met vuur heeft
vooropgesteld en verdedigd". Er tintelde iets, dat heel
eventjes op een weinig geestdrift geleek, in de lucht. Doch
de aangehaalde woorden maakten geen duurzamen indruk.
Zij konden het niet doen in den mood van den leider der
vrijzinnig-democratische fractie, die het weer dan iemand
tot zijn plicht heeft gerekend de liberale beginselen of to
breken, de kracht der liberale partij to knakken. Zij vermochten ook slechts geringe beteekenis to hebben in eene rede, die
in hoofdzaak ten doel had het goed recht to bepleiten der
nieuwe partij, wier beginselen, gelijk de peer 1VI i c h i e 1 s v a n
V e r d u y n e n opmerkte, heel wat meer belangstelling en
sympathie wekken bij de sociaal-democraten dan bij de
Iiberalen. 1)
1} Deze indruk wordt zeker versterkt door de discussie over het
werkprogramma in de vergadering van den Vrijz. dens. bond den 11den
Januari jJ. to Amsterdam gehouden.
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In de belangrijke rede door den Groninger afgevaardigde
in den voormiddag van den 29 Nov. j.1. uitgesproken, werd
eene poging gewaagd om eene grenslijn to trekken tusschen
hem en de socialisten. Die grenslijn wordt gezocht in de
handhaving zijnerzijds van het persoonlijk eigendomsrecht.
„IJdel", werden door den Neer D r u c k e r geacht „bespiegelingen over de vraag, Waartoe de ontwikkeling der maatschappij na lange eeuwen, na duizenden jaren misschien,
zal leiden". „Voor een afzienbaren tijd", zeide de geleerde
spreker, „blijft voor ons de persoonlijke eigendom onmisbare g rondslag van de maatschappij ". En inderdaad is
de quaestie van den persoonlijken eigendom allermi.nst
geschikt om op dit oogenblik grondslag to zijn eener partijverdeeling. Doch daarmede vervalt dan ook terstond de
deugdelijkheid van de grenslijn door den Groninger afgevaardigde tusschen hem en de socialisten aan de hand
gedaan. De partij van den peer T r o e 1 s t r a moge nu
reeds de opheffing van den persoonlijken eigendom als einddoel van Naar streven op Naar programma zetten, zij gevoelt
zeer goed, dat van de verwezenlijking van dit Naar ideaal
in langen tij d nog geen sprake kan zijn. Men mag omtrent
de juiste maat der „lange eeuwen" met den peer D r u c k e r
een weinig van gevoelen verschillen, maar voor het oogenblik vragen de socialisten hetzelfde wat de peer Dr u c k e r
verlangt : diep ingrij pende sociale wetgeving, o. a. belangrijke besnoeiing van het eigendomsrecht.
Wanneer de peer D r u c k e r het streven der socialisten
om het bijzondere eigendomsrecht of to schaffen, aangezien
het vraagstuk nog in lengte van dagen niet aan de orde
kan komen, ijdel noemt, dan is even ijdel het nummer op
het programma der vrijzinnige democraten, waardoor dit
recht behouden blijft. Indien de heer Dr u c k e r zijn „lange
eeuwen" eens wat al to lang had uitgemeten, en het vraagstuk mocht reeds binnen eenige tientallen van jaren ernstig
aan de orde komen, Welke beteekenis kan het dan nog voor
eenige richting of voor wien ook in den laude hebben, dat
de Groninger afgevaardigde, de heer D r u c k e r, op den
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duizend jaar van belang zal worden?
Niemand onzer kan de toekomst beheerschen door
programma's van het heden ; dat kunnen ook noch de vrijzi.nnige- noch de sociaal-democraten. Maar wet van overwegende beteekenis is de vraag in Welke richting de maatschappij
geleid zal worden door hetgeen wij, in onze dagen d oen
ook op het gebied der wetgeving. Ret is van het grootste
belang of hetgeen than geschiedt de zelfstandigheid van
den individu zal verhoog en dan wel hem meer en sneer
afhankelijk waken van den Staat, waardoor ten slotte een
crisis kan ontstaan, die aan het vraagstuk van den persoonlijken eigendom, wellicht veel spoediger dan de peer D r u
k e r vermoedt, een acute beteekenis zou kunnen sche n ken.
Niet op hetgeen tusschen de heeren D r u c k e r en T r o d
s t r a rnisschien over honderd jaren een geschilpunt sun
kunnen uitmaken, komt het aan, dock op hetgeen hen thans,
op dit oogenblik, samenbindt dan wel of verdeelt. Laat de
peer D r u c k e r eens overwegen of hij met zijn pro ;ramma
al dan niet in de richting der socialisten stuurt. Pat is eeu
punt van overwegend gewicht.
Niet de invloed onzer woorcden, dock de werking onzer
(laden is voor de toekomst van belang. Deze waarheid leidt
tot voorzichtigheid. Het is niet voldoende het effect van
den een of anderen maatregel voor het oogenblik to kennen.
Het komt mede aan op de toestanden, die er uit geboren
kunnen worden. Ware het sociale vraagstuk op to losses
door diep in de beurs to tasten van de meest bezittenden
op dit oogenblik, ik zou Been oogenblik aarzelen mij bij
de radicalen op dit gebied aan to sluiten. 1k zou bij groote
kwalen krachtige geneesmiddelen willen toepassen. 1k g evoel niets voor kruimelarijen ; ik verfoei halve maatregelen.
Groote sommen, zelfs voor krachtige subsidieering der
arbeidersverzekering, zij zouden desnoods to vinden zijn,
indien het daarmede dan wit was, dock vooral indien wij
ons daardoor naar den goeden karat bewogen. Maar de
innige overtuiging, dat el ke stap in de aangeduide richting
meerdere nieuwe op dit gebied onverbiddelijk noodig zal

e-P

194
waken, en tot de meest ellendige consequentien moet
leiden, houdt mij geheel buiten dezen koers.
Nu hebben de socialisten er geen rekening mede to
houden of door maatregelen, die op zich zelve niet socialistisch nog zijn, de hoofdmuren van het maatschappelijk
gebouw in toenemende mate verzakken en of brokkelen ; zij
zien dit natuurlijk zelfs met genoegen. Van daar ook het
meer en meer, naar het schijnt, principieel georganiseerde
spreekbuizen-stelsel. Het is blijkbaar de tactiek der socialisten om zooveel mogelij k alien, die van het budget leven
aan zich to binden, ten koste van de belastingbetalende
burgers, welke laatsten juist het meeste recht hebben door
de voiksvertegenwoordiging tegenover de Regeering to worden beschermd. Voor alle klassen van ambtenaren en beambten in dienst van publiekrechtelijke lichamen, wordt
met groote consequentie door Kamerleden in de tires gesprongen. Loonsverhooging, betere regeling van dienst- en
rusttijden, verzorging door gunstige bepalingen omtrent pensioenen, ook aan weduwen en weezen door pressie in
deze richting wordt een groot deel van het begrootingsdebat in beslag genomen, ook dan zelfs, wanneer overigens
met kracht wordt geprotesteerd tegen uitgaven ten behoeve
van de takken van dienst, waarin de bedoelde personen
werkzaam zijn. Over de begrooting zelve wordt tegenwoordig alleen gesproken met het doel haar op to drijven.
Wanneer lan.gs dezen weg de Staatsdien st meer en
weer aanlokkelijk wordt, en het leven der burgers, die
wel den weg naar den ontvanger, niet het kantoor van
den betaalmeester kennen, in toenemende mate zorgvoller
ja op den duur onmogelijk dan verheugen zich daarover
natuurlijk de socialisten, Wier ideaal het is, dat wij to
eeniger tijd alien ui.t de gemeenschappelijke kas onderhouden zullen worden. Zonder zich daarvan misschien
behoorlijk rekenschap to geven, steunen evenwel, ook in
dit opzicht, vele niet-socialistische volksvertegenwoordigers
het afschuiven der maatschappij naar den socialistischen
kant. Door voortdurende beperking van het getal der
belasting betalend e burgers, die op geenerlei wij ze van de
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schatkist profiteeren, en uitbreiding van de groepen die, bijv.
door Rijkssubsidies voor de werkliedenverzekeringen, althans
voor een deel, van de gemeenschap leven, wordt met zekerheid de crisis voorbereid, waarvoor o.a. de Neer D r u c k e r
geen oog schijnt to hebben.
In het optreden van een inderdaad scherpzinnig man
als de peer S c h a p e r heeft mij gene uitdrukking zeer
sterk verwonderd. De afgevaardigde nit Appingadam heeft
in zijne rede van 3 December j. 1. g ezegd, dat door hem
gestreden wordt tegen de voortdurende proletariseering der
niet-bezittende klasse en de ondermijning van de middelklasse. Maar de geheele beweg ing der socialisten strekt juist
om die richting to bevorderen niet om haar tegen to
houden. Men maakt immers het proletariaat tot een stclsel,
wan_neer men den werkm.an in a:llerlei levensomstandi.gheden
nit publieke kassen steunt. Eigen bezit wordt ook voor
dezen kring van menschen door de socialisten verderfelij k
geacht. Men_ vraagt slechts collectivistische voorzieningen.
Men voert strijd tegen het loonstelsel, dock bevordert maatregelen, waardoor de geheele maatschappij na verloop van
eenigen tijd grootendeels uit salarie's moet bestaan. Het einddoel is het generale proletariaat. En al heeft de heer D r u c k e r
waarschijnlijk dit einddoel nu wel niet, voor oogen -- in de
maatregelen, Welke daarheen leideu en voor het oogenblik
aan de orde zijn, trekken de socialisten en de vrijzinnige
democraten eene lijn ; de ern iets harder, de ander jets
zachter, maar ten slotte Loch gene lijn. Want ook de
gemeenschappelijke beweging ten gunste van een kiesrecht,
waarvan de kennelij ke strekking is de politieke overmacht
van het proletariaat to vestigen, gaat in de socialistische
lijn. De heer D r u c k e r is dan ook allerminst g eslaagd
in het aanwijzen eener grens, die zijne politiek van het
streven der sociaal-democraten zou scheiden.
Uit dit alles laat zich voor een groot deel verklaren,
hetgeen de peer S c h a p e r „de amicale oppositie" noemde,
die door den Neer M e e s tegenover het nieuwe ministerie
gevoerd zal worden. Tegenover de afgetreden Regeering
was de houding van den Rotterdamschen afgevaardigde nit
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den acrd der zaak zeer moeilijk. De tegenwoordige afgevaardigde uit Appin gadam, die zich bij het begrootingsdebat, ook al tot het verkrijgen van wat invloed, bij den
nieuwen president-minister in de guest Bing aanbevelen,
beriep zich op de leverantien door hem en zijne vrienden aan 's
ministers voorgangers gedaan en erkende het ruiterlijk, dat het
vorige Kabinet zich inderdaad heeft laten voortstuwen door de
sociaal-dem ocratie. Toch zijn de Neer M e e s en zijne vrienden
daartegen niet in oppositie gekomen. Op het oogenblik is de
toestand echter anders ; thans gevoelen alle groepen ter linkerzijde zich vrij.
Natuurlijk kan de heer M e e s nimmer behooren tot
de bestaande meerderheid. Wanneer zijne wetenschap
hem zegt, dat de garde draait, dan zal hij niet op grond
van Jos u a z6bveel zeggen, dat zij stil staat. Maar hij
g elooft dat op politiek gebied zich niet zoo licht een
dergelijk conflict zal voordoen, en mocht dit toch een enkele
maal het geval wezen, dat dan de heer K u y p e r en zijne
vrienden er ook wel iets op zullen weten to vinden, wanneer
het bedoelde conflict hun aithans mishaagt. Wel zeker,
afgezien ook van het philosophisch-theologisch geschil omtrent de beteekenis der Rede in verband met de Openbaring,
bestaat er nog buitendien zeer veel, wat den peer M e e s
in oppositie tegenover het nieuwe ministerie stelt. Dat zal
ongetwijfeld bij de tarief-quaestie op grondige wijze blijken.
Maar er zijn Loch ook lichtpunten, die hem het optreden
van het Kabinet-K u y p e r minder donker doen inzien. De
heer Me e s heeft tijdens de vorige Regeering medegewerkt
tot maatregelen, die ik nog steeds ernstig betreur, doch
di.t is blijkbaar niet van harte geweest. Met instemming
wordt immers aangehaald het woord van den tegenwoordigen
Kabinetsformeerder, hetwelk misschien tot eenige geruststelling kan strekken van alien, die in het toenemende overwicht van den Staat geen vooruitgang zien : „Niet to
loochenen is het, dat de centraliseerende Staat al weer
uitgroeit tot een reusachtig gevaarte, waartegenover elke
burger ten leste machteloos staat." En heeft niet de peer
L ohm an o.a, gezegd, dat een ver gaande Staatsbemoeiing
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schijnbaar heerlijke vruchten draagt, maar dat het goede
to duur wordt betaald ?
Ook in zake het kiesreeht geeft de houding der nieuwe
Regeering meer reden tot gerustheid dan een Kabinet der
linkerzijde in de bestaande omstandigheden waarschijnlijk
zou kunnen doen. De peer M e e s sluit zich o. a. geheel
en al aan bij hetgeen in de Memorie van Antw. omtrent
Hoofdstuk I door de Regeering wordt gezegd tot veroordeeling eener democratie, waardoor „ gene klasse uit het
yolk, die der arbeiders, over alle andere zal kunueu heerschen".
In verband met dit alles heeft onze ] iberale veteraan dan
ook in uitzicht gesteld de Regeering gaarne to zullev
steuuen, wanneer zij „en op het punt van Staa,tsbemoeiing
en op het punt van kiesrecht do beg ginselen uitvoert, die
door de anti.-revolutionaire partij herhaaldelijk zijn beledeu."
Op doze wij ze kan de nieuwe meerderheid een stew
erlanggen, die in verband met den uitslag der verkieziugen
van het vorig j aar ook niet behoeft to bevreemden. De
gematigde hooding door den hoer Ku y p e r in de laatste
jaren juist op de beide her genoemde punters aangenomen,
heeft inderdaad veel tot den uitslag dier verkiezingen
bijgedragen. De peer M e e s zelf heeft trouwens nimmer
eon militante gedragslijn tegenover de zoogenaamde clericalen gevolg d. Hij behoorde o. a. tot de liberalen, die in
1889 vbbr de pacificatie-wet Mackay hebben gestemd,
hetgeen door den peer Do S a v o r n i n Lo h m a n ook nog
met dankbaarheid word herinnerd. Intusschen was de
afgevaardigde nit Goes op dit punt toch niet geheel billijk.
Hij beweerde nml, dat de indruk van deze stem des heeren
M e e s grooter zou zijn geweest, indien hij voor een dergelijk
ontwerp had g estemd, alvoren s hij in de minderheid gekomen
was. Het is, naar het mij voorkomt, niet juist eenigermate
den indruk to weeg to brengen alsof de stem der liberale leden
van de Tweede Kamer, die in 1889 de toenmalige Regeering
steunden, eigenlijk zonder beteekenis was. Inderdaad waren
de liberalen destijds in de Tweede Kamer in de minderheid,
dock het bolwerk der Eerste Kamer bestond then nog in zijn
voile kracht, en het is op zijn minst genomen zeer twijfelachtig
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of de wet-M a c k a y er aan die zijde van het Binnenhof
wel ware doorgegaan, indien zij in de Tweede Kamer slechts
ten gevolge eener partij•stemming kon worden aangenomen.
De stemmen van den Neer M e e s en zijne vrienden hadden
dus ook Coen nog wel degelijk een practisch effect.
Ik heb mijn best gedaan door het bovenstaande, aan
de hand voornamelijk van de algemeene beraadslagingen
over de Staatsbegrooting, wat licht to laten vallen op eenige
feiten en beschouwingen, die voor de waardeering van de
politieke toestanden waarin wij leven, van belang kunnen
zijn. Of dit licht echter voldoende is om met zekerheid to
weten op welken weg wij ons bevinden, waarheen wij gaan 2
Ik zal het niet beweren. De verwarring op politiek gebied
is ongetw^ijfeld zeer groot. Voor hen die op informatie nitgaan, is de task inderdaad buiteng ewoon zwaar. Wat er
op menig gewichtig punt van de nieuwe IRegeering te wachten staat, is nog volkomen in het duister. Dit geldt ook
van de twee gewichtige sang elegenheden, die met veel ophef
bij de verkiezingen naar voren zijn gebracht : de tariefquaestie
en de arbeiderspensioenen. De peer K u y p e r, Wiens persoonlijkheid voor het oogenblik natuurlijk het meest op den
voorgrond treedt, heeft volstandig geweigerd als informatiebureau, dat inlichting zou kunnen geven omtrent to verwachten wetsontwerpen, dienst to doers. „Wij zullen", zeide
de premier, „als het kindeke in de lange japon van de
Memorie van Toelichting gereed is, het aan de Kamer
presenteeren voor het peterschap, maar in de kraarnkamer
komen de heeren niet". Intusschen zal het zelfs zaak zijn niet
to zeer vooruit to loopen op de vraag of het bestaande huwelijk vruchtbaar zal blijken, of het wel een aantal levensvatbare „kindekens" zal voortbrengen. En mocht dit inderdaad het geval zijn; dan staat nog een groote verrassing
voor de deur, zoodra het bekend zal worden op Welke van
de zeer talrijke familieleden de kinderen wel het meest
zullen gelijken. Het is bekend hoe het atavisme ons bij
deze dingen somtijds voor verbazingwekkende verschijnselen
plaatst. Sommige kinderen zouden wel eens de gelaatstrek-
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ken kunnen vertoonen van een zeer conservatieven grootvader. Doch, wie weet, anderen misschien ook wel het weer
opgewekt gelaat van een jong, levenslustig liberaal nichtj e.
Het vaclerschap..... ! Maar het onderzoek daaromtrent is
nog steeds verboden.
De toestanden stemmen tot voorzichtigheid. Velen
weten heden niet wie morgen hunne vrienden of hunne
tegenstanders zullen zijn. Voorloopig is de stand van taken
voor het nieuwe ministerie en de nieuwe meerderheid niet
ongunstig. Met voldoening kon de peer K u y p e r wijzen
op den warmers steun, zij het ook niet zon der waarschuwing en of critische beschouwingen, dien hij van de onderscheiden fractien der meerderheid mocht ondervinden.
Hij staat in dit opzicht veel g unstig er dan de vorige
Regeering, gelijk niet zonder grond, o. a. door den heer
B c r g e s i. u s, met eenige spijt werd herinnerd. En ook de
houding van verschillende leden der linkerzijde stemde
hoopvol. Want niet alleen de beer M e e s, dock in nog
sterkere mate was de peer d e Bo e r der Regeering met
vriendelijkheid to gemoet getreden. Hiertegenover kon de
minister van zijn kant ook niet „stug en strak" zijn.
Zijne Exc. was dat ook niet. Hij toonde integendeel
op toenadering zeer gesteld to wezen. Intusschen, ter eere
van de combinatie aan Welker hoofd de heer K u y p e r
staat, moest Loch aan de heeren der linkerzijde gezegd
worden : alles goed en wel, wij zijn op uwe vriendschap
gesteld, maar tot de familie behoort g ij niet, en op onze
familiefeesten wordt gij ook niet genoodigd. Het bleek
volgens de Memorie van Antw. op Hoofdstuk I wel een
hersenschim alsof door samenwerking met de niet-christelijke groepen „de scheidslijn tusschen de diepere levensbeginselen zou worden weggedoeseld", maar Loch werd het
noodig geacht op het elude van het algemeene debat eens
to doen uitkomen, dat „de heeren aan de linkerzijde er
zich niet over mogen noch kunnen beklagen, wits ook met
hen en hun rechten gerekend wordt, dat de meerderheid
doet, wat die heeren zelven steeds gedaan hebben, namelijk
aan de minderheid doen gevoelen, dat er een keer in den
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toestand heeft plaats gehad en dat de zaak nu z66 staat,
dat het mannen van Christelijken huize zijn, die den koers
en de richting zullen bepalen, waarin voortaan de wetgevende
arbeid zal worden geleid".
Nu, dat mochten „de manner van Christelijken huize"
er wel eens van hebben. Zij moeten het besef in zich omdragen, dat zij thans in Nederland de gezaghebbende richting vertegenwoordigen. En een Christelijke taart, met een
Christelij k opschrift, moeten zij ook hebben het liefst
op het gebied van het onderwij s. Wanneer de peer S c h a e pm a n zegt, dat ons onderwij sstelsel herziening behoeft in
zijn verschillende geledingen, niet alleen waar het betreft
de rechtsgelijkheid, maar ook waar het betreft zijn practische werking op het yolk, dan is daarin waarschijnlijk het
een en ander aangekondigd, waarmede vele liberalen zich
gaarne vereenigen. Bij het al maar door pacificeeren van
zich zelf, voor zoover de geldelijke aangelegenheden in het
spel zijn, zal misschien door de heeren van de rechterzijde
op eenigen tegenstand links gerekend moeten worden.
Echter geheel zeker is zelfs dit niet weer. Voor de taart
bovenbedoeld, komt misschien nog het meest het Hooger
Onderwij s in aanmerking. Een voorproefj e levert reeds het
gewij zigde ontwerp tot regeling van het beroep in zake de
Ongevallenwet.
Ik vermoed echter, dat de peer K u y p e r zoo weinig
mogelijk tot tegenstand zal prikkelen. De wijze van strijdvoeren door den premier als publicist, voornamelijk in de
dagen van de verkiezingen gevolgd, is eens en vooral door
hem als minister verloochend, door zijne indeeling onzer
taal in Hoog-Nederlandsch en Laag-Nederlandsch. Het
invloed uitoefeneu op den uitslag van den stembusstrijd
door het bezigen eener taal, waarvoor men zich in fatsoenlijk gezelschap schaamt, is door onzen tegenwoordigen
premier wel tot een stelsel verheven, dock meteen de verplichting om na den strijd tot inkeer to komen. Behoudens
enkele uitzonderingen, heeft de peer Ku y p e r bij de jongste
begrootingsdebatten dan ook inderdaad in Hoog-Nederlandsch
gesproken.
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Toen Oro m well het toppunt zijner macht had bereikt,
werd hij gematigd. Hij zelf was dan ook weinig gestemd
zegt
om de rol van vervolger of bemoeizieke to spelen
Macau 1 a y in zijn „History of Eng land" dock als
hoofd eener partij was hij diensvolgens in zekere mate
ook de slaaf dier partij. De puriteinen moisten strenge
wetten to doers uitvaardigen tot handhaving der goede
zeden : tegen weddenschappen en openbare vermaken. Er
werd afgekondigd, dat echtbreuk met den dood zou worden
gestraft. Onwettige g eslachtsgemeenschap werd tot correctioneel misdrijf verklaard, zelfs in die gevallen waar geen
sprake was van geweld of verleiding, waar geen opeubare
ergernis g egeven, geen huwelijkstrouw geschonden werd.
Het parlement besloot, dat alle schilderijen van de koninklijke kunstverzameling, die afbeelding en van Jezus of van
de Moedermaagd v oorstelden, verbrand zouden worden.
„Nymphen en Gratien, het werk van Ionische beitels", zoo
herinnert M a c a u 1 a y, „werden aan puriteinsche steen.houwers overg eleverd om eerbaar to worden g emaakt".
In plaats dat het Kerstfeest een tijd van huiselijke genoegens, van vreugdezangen en feestmaaltijden zou blijven,
werd in 1644 het bevel uitgevaardigd, dat de 25 Ste December
als een streng e vastendag g ehouden moest worden, en dat
een iegelij k dien dag zou doorbrengen in nederig berouw
over de zware zonden der natie, die zij, evenals de vaderen,
op dien dag, door gedartel onder den misteltak, door het
eten van wildzwijnshoofd en door het drinken van met
gebraden appelen g ekruide ale, zoomenigmaal begaan hadden.
Er is in deze dingen ongetwijfeld het een en ander,
dat, zij het een weinig uit de verte, ons doet denken aan
de ijveraars onzer dagen. Maar voor dergelijke uitspattingen
van het Calvinisme behoeven wij ons n.a twee en een halve
eeuw gelukkig toch niet weer ernstig ongerust to makes.
Dat de rondkoppen van onzen modernen C r o m w e 11 zich
zouden vergrijpen aan of beeldingen van Jezus of de Moedermaagd daartegen bestaan voorzeker zeer afdoende waarborgen. Doch ook in andere upzichten gaan wij veiliger. De
afgevaardigde van Huntingdon had met zijne soldaten nog
O. E. II 2
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met zijne deputaten. De laatsten zijn evenwel ook met minder
succes tevreden ; hun fanatisme is niet z66 hoog opgevoerd. De
peer Ku y per heeft het wel in zijne hand gematigd to zijn,
wanneer hij dit noodig oordeelt. Er zullen onder het nieuwe
bewind maatregelen genomen worden o, a. tot bescherming
der publieke eerbaarheid, die wellicht ook zeer aanbevelenswaardig kunnen zijn; dock voor pogingen tot het doen
optreden der overheid tot moraliseering van het yolk overeenkomstig de inzichten der Regeering, en voor een puriteinsch wandalisme in zake letteren en kunst, behoeven
wij voorloopig nog niet to vreezen.
Een leelijke complicatie, die in het Kier bedoelde verband Loch altijd tot eenige bezorgdheid stemt, is echter
gelegen in de wijze van optreden der socialisten. Ik heb in
dit opstel gewezen op het ondoelmatige der wapenen, waarmede de peer Ku y per hen bestrijdt. Dat de theoloog de
discussie gaarne brengt op een terrein, waar hij het rneest
thuis is, kan reeds zijne houding, wel niet vergeeflij k, maar
dan Loch verklaarbaar waken. Doch de socialisten zelf
geven zeer dikwijls aan leiding, dat er met onj uiste
ik
bedoel pier ook minder geoorloofde
wapenen tegen hen
gestreden wordt.
Hun optreden in ons parlement onderscheidt zich
in vele opzichten wel in gunstigen zin van de wijze van
strijdvoeren hunner partijgenooten in het buitenland. De
minister-president kon van hen de getuigenis afleggen, dat
ook zzj, in den regel althans, Hoog-Nederlandsch spreken.
Tooneelen van wanorde als in buitenlandsche parlementen
herhaaldelij k ergernis wekken, en die van tij d tot tij d de
vraag doen stellen of misschien het geheele parlementaire
stelsel zich welhaast door zijn eigen uitspattingen onmogelijk zal hebben gemaakt, kwamen dank zij vooral de
uitstekende, tactvolle wijze, waarop de afgetreden en ook
de tegenwoordige president met de nieuwere elementen,
die in ooze Kamer hunne intrede deden, moisten om to
gaan
tot dusver niet voor. 4ok de socialisten zijn
ordelievende leden, die op eon geregelden gang der discussie,
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:althans in formeelen zin, blijken prijs to stellen en den
goeden toon bij het debat gewoonlijk niet nit het oog verliezen. In dit opzicht kunnen de debatten in ons parlement de vergelij king met elders gerust doorstaan. Dit
mag wel eens gezegd worden.
Intusschen brengen de socialisten de propaganda voor
hunne beginselen zeer dikwijls op een gebied, hetwelk met
die beginselen niets to maken heeft. Voorzeker kan een
socialist anti-militairist zijn, zoo goed als atheist, doch
evenzeer nationalist zoo goed als geloovig Christen. Dat
de peer K u y p e r en zijne geestverwanten de sociaal-democraten bij ons yolk in een ongunstig daglicht stellen door
hen bij voorkeur, en met terzijdestelling meestal van het
essentieele in den economisehen strijd, als anti-godsdienstig,
anti-nationaal en anti-Oranjegezind to signaleeren, hebben
zij voor een groot deel aan zich zelf to wijten. Willen zij
van hun kant den strijd over het socialisme zuiverder
maken dan deze tot dusver was, dan moeten zij afzien van
pogingen om hunne g elederen aan to vullen met allerlei
soort van malcontenten, die met middelen van bedenkelij k
allooi gelokt worden.
1k wil hier op dit oogenblik niet twisten over de vraag
of van de socialisten met recht kan gevorderd worden, dat
zij een zeer ver strekkend ideaal als einddoel van hun
streven aannemende dit ideaal dan met veel meer duidelijkheid voor onze oog en zullen uitbeitelen dan tot nu toe
nog ooit geschiedde. Waar zij aan dezen eisch in elk geval
nimmer voldeden, Waar hun optreden derhalve steeds in
hoofdzaak een critisch, negatief karakter droeg, daar dient
het object van den strijd althans in dit opzicht duidelijk
vast to staan. Deze leemte kan niet worden aangevuld door
de meest uitvoerige partij-programma's. Blijven de heeren
weigeren dit in to zien, dan kunnen zij in de eerstvolge jade
j aren hunne gelederen, wat het getal betreft, versterken
en bij de stembus een klimmend effect hebben ; dan kunnen
zij krachtig bijdragen tot destructie van vele dingen,
die ons als yolk dierbaar moeten zijn ; dan kunnen zij
allerlei overwinningen behalen onder een socialistische
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ten koste der socialistische begvnselen, die in het gedrang
komen en feitelijk buiten het strijdperk worden geworpen.._
Willen de socialisten hun economisch stelsel altij d in nevelen
blijven hullen, en bij voorkeur zich op allerlei propaganda
werpen, die trouwens elders buiten het socialisme omgaat,
wat men zich zelven en anderen ook voorpraat
en
met deze leer in wetenschappelijken zin opgevat, ook nets
to waken heeft .... dan kunnen zij Been ander doel bereiken
dan vermeerdering van politieke verwarring ; een bodem
altijd zeer geschikt gebleken voor de cultuur van reactionaire
beginselen. Het yolk steeds weer de kluts kwijt rakende,
zoekt ten slotte .... een „redder". En zoo'n man is nit
den card der zaaak in hooge mate gevaarlijk voor de vrijheid
en een gezonde ontwikkeling van Staat en Maatschappij..
Het kan in dit opstel niet op mijn weg liggen aan to
toonen hoe onjuist m. i, de opvatting der socialisten is
omtrent het verband tusschen kapitalisme, militairisme en
im perialisme. Misschien bestaat daartoe later wel eens
gelegenheid. Voor het oogenblik wil ik er alleen de aandacht op vestigen, dat de propaganda der socialisten voor
de ministers van Oorlog en Marine totaal ongevaarlijk is.
Deze heeren kunnen rustig hun pijp zitten rooken in de schaduw van de eenheid, juist door die propaganda vooral, aan de
rechterzijde ontstaan. Het anti-militairisme der katholiekem
en ook van vele liberalen is ontwapend, en sedert jaren
zat in Nederland een minister van Oorlog niet z66 vast
in den zadel als voor het oogenblik de generaal B e r g a ns i u s. A.is „militairist" bekommer ik mij dan ook weinig
over de houding der socialisten. Zij bevorderen echter door
hunne wijze van optreden, dat de premier van ons Kabinet
den politieken- en socialen strijd op onzuiver terrein houdt..
Zoo jets, dan is de politiek onzer parlementaire socialisten
bij machte om Dr. Kuyper to eeniger tijd in staat to
stellen de vaan van den „heiligen oorlog" to ontplooien.
Zij zijn in zooverre diens booze geest, doordat zij de bestaande verwarring vermeerderen, en vooral een valscheu
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socialistisch streven.
Als liberaal kan ik den politieken toestand, in het
licht der gevoerde begrootingsdebatten, niet gunstig inzien.
Die toestand maakt op mij den indruk van ern groot brok,
van weer dan eene zijde opzettelijk gestichte verwarring.
De partijverdeeling, de methode van strijdvoeren der partijen,
vele der maatregelen ook, die zijn tot stand gebracht of
worden voorbereid dat alles vloeit voor een groot deel
voort uit eene opvatting van het politieke levee, waarin
ik mij niet thuis kan gevoelen. Men haalt den Staat van
zijn hoog standpunt, waarop hij de algemeene belangen onzer
volkseenheid heeft to beschermen, naar beneden, en tracht
hem dienstbaar to maken aan de begeerten, nu eens van
de gene, dan van de andere groep burgers, al naar gelang
men de handigheid heeft deze wenschen gewiehtig to doen
schijnen in de oogen van hen, die zoeken naar touwladders
om zich mede naar boven to werken. Van de richting die
ik voorsta, zijn nog slechts rudimenten in ons parlement
aanwezig,
In zoover sta ik als onpartijdig toeschouwer de onderlinge worsteling aan to zien van de partijen, die op dit
oogenblik bij het kiezersvolk wel in eere zijn of het spoedig
hopen to worden. En dan blijft er voor mij gene troost
nml, de ongeschiktheid van het parlement om veel to do&n.
De parlementaire regeeringsvorm past niet bij eene politieke
opvatting, waarin de Staat een zeer ruime plaats inneemt.
De positie van het parlement is g eregeld in de dagen toen
men van deze instelling vooral contrSle verlangde tegen
de bemoeizucht der Regeering, toen men weer den eisch
stelde slechte maatregelen tegen to houden dan goede tot
stand to brengen. A is een wettenfabriek van groote capaciteit heeft het parlementaire stelsel zich nimmer aangemeld.
Wil men desniettemin door wetten steeds dieper in het
volksleven ingrij pen, dan zal men den meer en weer gebruikelijken weg moeten volgen, en op ruiime schaal zijne
toevlucht nemen tot machtsdelegaties aan de Regeering en
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verder aan de Staatsambtenaren. Zal het Nederlandsche+
yolk dit op den duur dulden ? Ik vertrouw nog steeds van
niet. Ik zie zelfs in het optreden der tegenwoordige Regee-ring reeds een kiem van verzet tegen eene richting, die mij
met bezorgdheid vervult.
Doch er zal heel wat tijd over heen gaau, misschien
moet er ook eerst heel wat leed geleden worden, alvorens
er weder een frissche wind door de vergaderzaal van ons
parlement en door ons geheele politieke leven kan waaien..
Het yolk vraagt „brood en spelen", en terwijl men het
laatste weigert, gaat men steeds verder in de richting om
een recht op het eerste to verzekeren. Het zal niet gemakkelijk gaan voor eenige politieke partij om aan het goedhartige
y olk van Nederland de waarheid in to prenten, dat Loch juist
in dat eerste veel weer zelfs dan in het toestaan van het
tweede, het wezenlijke gevaar schuilt, omdat de vestiging
van een recht op een minimum van levensonderhoud de
ellende, die men bestrijden wil, cultiveert.
's Gravenhage, 21 Januari 1902.
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PROLOOG.

Tot dit comediestukj a is 't denkbeeld mij gegeven
Door 'n oude sproke in dertienhonderd x geschreven.
Oprecht gebiecht, gees streepj a kalk wij st 't jaartal aan:
In heel een eeuw heeft uw verbeeldingskracht ruim baan.
Een vijftig jaren meer, een vijftig jaren minder,
Maakt u geen groot verschil, en geeft ook mij Been hinder.
Geschreven is ze in 't provencaalsch, een tongval waar
Het metrum, gelijkmatig, afgemeten, zwaar,
Gelijk een dreunend slaande klok de zeen'wen prikkelt.
Maar pier trof mij, hoe vlug en sierlijk zich ontwikkelt
Van 't middeleeuwsche lied de ranke, slanke bouw,
Zoodat ik 't ditmaal doorlas zonder groot berouw.
Hier even 'n rustpunt. 'k Zou niet graag dat wie dit lezen
Mij zullen houden voor een slues, bedrieglijk wezen ;
En meenen dat ik, ter vermeerdring van mijn roem,
Eon ander de oorzaak van mijn eigen fouten noem.
Ofschoon een dichter meest niet onderdoet voor andren
In d' eedle kunst om waar in. onwaar to verandren ;
Ofschoon Man z on i zelf die middlen niet versmaadt,
Zooals zijn meesterwerk ten duidlijkste verraadt ;
Ofschoon ook ik, als 'k ernstig me aan de pen Bing wijden,
Zoodaange list wellicht niet altijd zou vermijden,
Ge kunt, geloof het vrij, althans dit gene maal,
Gerust gelooven al hetgeen ik u verhaal.
Het was eon najaarsdag. Die wonderbare tijd
Die u het brein omfloerst, den sterksten geest ten spijt.
Hetzij 't de damp is van den wijnoogst, neevlig zwevend,
Of de avondlucht, op 't veld haar Witte wade wevend,
Of 't soms de regen is die in het merg u sluipt,
Of 'n voorgevoel van 't graf dat plotsling u bekruipt,
Een felt is 't dat van kleur verandren de gedachten,
Zooals de blaadren aan den tak in naj aarsnachten.
Ik was alleen ; gedoken
wat zei 'k daar ? gedoken ?
In mien leunstoel lag ik, de oogen half geloken,
Lang uitgestrekt. Ik hield eon book los in de hand,
Gesloten half ook dit. Van ver drong door den wand
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G eschreeuw, gezang, gedruisch.

't Was schemerdonker
[buiten
Een koude luchtstroom drong naar binnen door de ruiten,
Die scheen to zeggen : „Spoedig wordt het winter reeds."
Geen lid, Been spier bewoog 'k, terwijl de kou mij steeds
Door merg en beendren kroop
maar, 'k weet niet
[wat 'k Loch Wilde,
'k Bleef lig gen, muisj esstil, hoewel 'k van koude rude.
De kamer leek zoo leeg en donker, reuzengroot.
Van tijd tot tijd vervulde een vlieg, na forsehen scoot,
De lucht met droom'rig g eheimzinnig zangrig g onzen,
4m dan weer duizlend tegen 't venster aan to bonzen.
Onrustig ritseldeu de plooien van 't gordijn . . .
'k Verhaal di.t alles zoo, omdat, of 't anders schijn',
Wij dichters meestentijds niet zelf het zijn die schrijven :
Een lied is 't dat zich uit den geest niet laat verdrijven,
De regen die eentonig klettert op het dak,
De rook van 'n sigaret, de schaduw van een tak,
De zoom is 't van een vrouwenkleed, zacht slepend ruischen.d,
Het avondwindj e, fluistrend door de blaadren suizend,
Een leunstoel, week gelijk een zoele zomernacht,
Een zonnestraal die vroolijk door de vensters lacht
Het is de wisslende eeuwge litanie der dingen,
Die Jo b deed weenen en A n a c r e o n deed zingen.
Alleen dus lag ik daar, met half gesloten oogen,
En wondre wezens zag 'k die langs mij henen togen.
Al lezend was ik ingedut. Zooals ik zei,
Het was een najaarsdag en 't schemeruur daarbij.
Verhalen gaf het boek van oude riddersagen,
Van feeen, pages, liefde uit lang vervlogen dagen . .. .
Wat vrij soms in de woordenkeus, maar stuitend nooit,
Zooals de lack die guitig grootpa's lippen plooit.
't Is vreemd hoe in die oude, stof bedekte bladen
De liefde rein is, alles prijkt in feestgewaden.
't is of de tijd die ons zoo snel doet grafwaarts gaan
Voor al die vroegre helden stil is blijven staan.
De muren der kasteelen zijn verweerd en wrak,
En 't kruipend klimop slingert zich tot aan het dak,
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De tinnen zijn geknot, verbrokkeld is de Loren,
De schoone fresco's nit de zalen zijn verloren,
De reuzenschoorsteenen met vleugels tot verweer
Zijn opgehoopt met pain; een krij schend voglenheir
Heeft daar zijn nest gebouwd ; maar kloek en kalm van zinnen,
Veel sterker dan het steen, en hechter dan de tinnen,
Verrijzen voor ons oog die mannen, frank en fier,
Die ijzre mannen, met de hand aan het rapier,
De giervalk op den vuist, den kolder om de leden,
Een leeuw ten strijde gistren, gastvrij burchtheer heden ;
Bewust van vaderland noch vrijheid, dock bereid
Hun levee to offren, door den reinsten kus gewijd ;
Drie woorden diep gegrift in geest en in gemoed :
Hun Dame, Vorst en God
waarboven men, in gloed
Gelijk de middagzon, een hersenschim ziet zweven,
Een wet, veeleischend, streng, onzeker, vaag omschreven,
Een rechtbank onbeperkt, een dwaling zonder weer,
Onwrikbaar vast, onbuigbaar als kristal is, de Eer. . .
In vrede- en oorlogstijd werd Coen, o oude zeden,
De heilige eeredienst van 't huisgezin beleden.
Toen placht de grijze vader, bevend de oude mond,
Terwijl vol diepen eerbied alles zweeg in 't rond,
Zijn zegen aan zijn zoon, zelf vader reeds, to schenken,
En plecht'ger zou men geen g ebed zich kunnen denken.
En wel wilt de oude man, wanneer hij de oogen sloot,
Dat naaast hem 't graf zijn noon verbeidde na diens dood,
En dat zijn kleinzoon, kleuter die nog niet kon praten,
Eens in hetzelfde graf zou warden neergelaten,
En 't scheen, als zei zijn laatste glimlach, kalm en teer :
Geen zuchten, geen geween ; eens zien we elkander weer!.
En 's wintersavonds bij de schouw, wat al verhalen !
Van drakes, meisjeslokken, blond als zonnestralen,
Van spookgestalten, visioenen, liefdeleed,
Dat langs gebronsde kaken tranen vloeien deed.
O wat histories van gevechten, hoofschheid, feesten,
Ragfijne wolkjes, dwarlend door die kindergeesten....
O zalig vreedge rust, na zwaar, vermoeiend werk,
0 kleurig vensterglas in hooge stille kerk,
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o sj erpen, geborduurd in 't angstig smachtend wachten,
O voorspel van de harp, o zacht gezongen klachten,
O muren van het klooster, droevig, kalm en vroom,
O cellen van poetisch-heilgen monniksdroom,
Gij stralend, koestrend vuur van kunst en geestesleven,
In enkler teer herdenken slechts bewaard gebleven !
De tijd die menschlijk werk niet toestaat Lang to duren
Vaagt ongem.erkt de trekken uit dier droomfiguren,
En de eeuwen, glijdend langs de voorgeschreven baan,
Vergeten de oude reine zeden zachtkens aan...
Daar viel 't mij eensklaps op, hoe zwart de nacht reeds
[daalde.
Mijn traagheid schudde ik af. Het zachte lamplicht straalde
In bundels op het stomme, maagdelijke blad,
Dat wachtte op 't resultant van wat 'k gearbeid had.
En de oude sproke, in dertienhonderd x geschreven,
Heeft tot dit stukj e Coen het denkbeeld mij geg even.

EEN PARTIJTJE SCHAAK.
Een niet al to groote zaal met gobelzns aan de murefn en
een balkern zolciering. Een breede schouw met het familiewapen
er op geschilderd. T_ afeltjes, houtern stoelen, vouwstoelen, met op
tie zi tting een wo l l en kussen met g e borduurd wapen, groote
stoelen met zeer hoogen rug en rij k to f werk, evndigeind in houten
franje. Tegernover de schouw het zeer groote venter, met ronde,
in lood gevatte ruitjes. Wollen gordijnen. Kastjes in den norm
van ban ken, van gesneden bout. In eein hoek van het vertrek,
naast de schouw, opent zich een dubbele deur; de eene helft
lezdt naar de binnenvertrekken, de andere naar de trap. .Een
tafel met het schaakbord er op.

EERSTE TOONEEL.
Renato en I olanda.
Bij het opgaan van het scherm staan R e n at o en lo land a
bz^ het venter naar het weer to kij kern,. Door het venter val t

212
een koud, grauw licht naar binnen, dat lavngzamerrhand verbleekt bij den rooden gloed van het vuur in de schouw. Gedurende dit eerste tooneel brengen bedienden twee vjzeren olielampen binnen, met tuitein, en plaatsen ze op de tafel.
Iolanda.
Maar altijd door die kille zware regenstroomen !
Renato.
Vandaag, 101 a n d a, regen. Sneeuw zal morgen komen.. .
Ze dwarrelt hoog al in de lucht, ik voel het, kind.
„La Becca" was bedekt vanochtend.
I01 and a.
Hoor den wind!
Renato.
Hoe laat ?
Iolanda.
Vier uur.
Renato.
En nacht ! ... 't Kan mij toch zoo bezwaren,
Mijn arme Beveling: Wel treurig gaan de jaren
Voor u voorbij, in dit droefgeestig, somber oord,
Waar ge anders niets dan stormgeloei en regen hoort.
Wat dichte mist! Hoe huilt de wind! De berg breekt
[steunend
Zijns onvermoeibren vijands kracht, al gierend kreunend !
Hoor hoe de dennen krakend storten, dreunend, zwaar !
Iolanda.
Een goede dag is 't morgen voor den sprokkelaar.
Wij zien ze dan tot asch vergaan weer, de oude stammen.
Zoo mooi op 't dovend blok, die gril'ge blauwe vlammen.
Die goede boomen ! Als ze branden in den haard,
Dan moet ik ze aanzien, aanzien, luistren hoe bezwaard
Ze zuchten, kermend, diep.... Dat doet van 't wood mij
[droomen,
Waar ze eens hun kruin verhieven tusschen de andre boomen.
Wat dikke sneeuwlaag hebben ze niet vaak getorst !
Wat naalden ingeboet bij hagelslag en vorst !
In bun plaats groeien andre... .
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Renato.
Kind, 't is koud !
Iolanda.
Kom nader
Bij 't vuur om bij de vlammen u to ontdooien, vader.
Vertel mij nog eens van uw jeugd, zoo vrij en mooi,
Toen de eerste steeds gij waart op 't veld en in 't tournooi.
a
En laten Martino en Cristoforo komen....
Renato.
(bij de schouw mu ztUend en in de vlammen turend^

Hoe renig-menigmaal heb 'k her reeds zitten droomen !
Teen, niemand roepen, kindlief, niemand, liever niet . .
Korn zitten
dichter bij mij -- zóó: mijn stemme ziet
Steeds naar den kortsten weg om tot uw hart to rakers.
Gij zijt mijn dochter, kind
van alle aardsche zaken
Het een'ge goed dat nog mij aan het levee bindt.
AIs gij slechts bij mij zijt, dan denk ik nooit, mijn kind,
Aan 't witte Naar dat golft om mijn gelaat vol voren
.
Iolanda, 'k ben eerst oud, nadat 'k u heb verloren
Kind, wees niet boos, maar eenmaal kon ik vurig wenschen
Een noon to hebben, schoon, bemind bij God en menschen,
Die, edel zooals gij, en zonder vrees of blaam,
Zijn zonen schenken zou mijn ongerepten naam.
God heeft het niet gewild. Zijn naam zij steeds geprezen !
Hier in mijn hart zou toch voor twee Been ruimte wezen.
En 't is mij zelf een raadsel, als ik 't thans beschouw,
Dat 'k eens de helft u van mijn liefde ontstelen won.
Kom her, mijn kind en luister : Rein zijt gij van zeden,
En schoon en goed een vorst waar met uw naam tevreden,
En weer dan tiers kasteelen hebt ge, sterk en groot,
Die alle uw onvervreemdbaar goed zijn na mijn dood .. .
Maar toch . . . .
Iolanda.
Zal 'k voortgaan, vader ? Als gij me aan wilt hooren,
Dan zal 'k u zeggen wat uw rust sours komt verstoren.
Renato.
welnu ?
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Iolanda.
Uw dochter heeft nog steeds gees echtgenoot.
Renato.
Het is zoo, kind. Een ridder, dapper, edel, groot
Van naam en daden zou ik hartlijk welkom heeten.
Mijn leven spoedt ten einde reeds... men kan nooit weten.. .
Ik voel .. .
Iolanda.
U weet hoe zeer mij zulke woorden doen.
Gij wordt weer jong met 't voorj aar en het frissche groen.
Renato.
En dan, dit slot heeft to veel echo's, en de zalen,
Zoo leeg en vol geluiden, doen den geest sours dwalen.
Een oude balk heeft nesters noodig en gezang,
En kreten, luid en fielder de oude, holle gang.
Voor kinderschreien zou ik graag mijn nachtrust geven.
Je weet dat oudjes, tegen 't einde van hun Leven,
Weer dwingen als een kind om tijdverdrijf en spel . .
Wie wader is wil grootpa zijn, dat weet je wel . .
Iolanda.
'k Wit iu voor mij alleen.
Renato.
Gij zoudt er slechts bij winnen.
Mijn kind, 'k zou in uw kind toch weer uzelf beminnen.
Gij zijt zoo oud en ernstig, geposeerd en stil ;
En schoon gehoorzaam steeds u voegend naar mijn wil,
Toch zie 'k uw oogen droomrig vaak naar boven turen .. .
11w hart wijlt mijlen van uw vader in die uren.
Daarbij, gij zijt een vrouw ; ik, grijze ridder, die
Uw eigen vader ben, buig als 'k u kus de knie.
En dan, Kier in dit dal, zoo grootsch en zoo verheven,
Zweeft to veel eenzaamheid en weegt to zwaar het leven.
Gij kent ze niet, de wijde, de onbegrensde lucht,
Die over 't veld tot aan den rozen einder vlucht ;
De landen waar de vogels lieflijk, lustig kweelen ... .
Verlaten, woest, en droef, en oud zijn mijn kasteelen.
De bergen laten pier den blik niet verre waren.
De donkre rotsen drukken weer ons dan de jaren.
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Slechts hierdoor wordt de jeugd bier 'n weinig nog verlengd,
Als 't zoet der liefde in onzen beker wordt gemengd.
De zorg, kind, voor uw lot hoort tot mijn eerste plichten .. .
I o 1 a n d a. (glimlachend).

O, later word 'k abdis van 'n klooster dat 'k zal stichten.
Renato,
Ja, lach maar, kind!
Iolanda.
Welnu dan
zonder jok of spot,
Ook ik droom sours, wanneer 'k alleen ben met mijn God,
Een zaalgen droom van liefde ontvangen, liefde geven,
Dan voel 'k mijn ziel op vleugleu door de heemlen zweven,
Dan Broom ik dat een schoone man, vol fiere kracht,
Door 't lot hier binnen doze muren wordt gebracht.
Dan poor 'k hem zachtkens woordj es fluistren, zoet en koozend,
Dan luister 'k zalig, zwijgend, van verrukking blozend,
Dan zie 'k hem lang en diep in de oogen, stralend Leer,
Dan wieg 'k me in hemelsche visioenen ... tot ik weer
en nooit doen van dit oude slot de hallen
Ontwaak
Den voetstap van dien schoonen, sterken man weerschallen.
Renato.
Markies d'A n d r a t e die zijn naam u aan liet bie"n
Hebt gij geweigerd, kindlief.
Tolanda.
'k Had hem nooit gezien !
Renato.
Den hertog van R o s a 1 b a .. .
Iolanda.
O, de hertog, ja,
maar mooi ! o foei, papa!
Die zal wel stork zijn, stork
Renato.
Mij dunkt, een eedle ziel is meer dan fraaie trekken.
Iolanda.
O ja, maar 'k zie 't gelaat, de ziel moot 'k nog ontdekken.
Indien 'k in werklijkheid zoo good was als gij zegt,
Indien ik godlijk good was, zonder spoor van slecht,
Toch vond ik niemand die de zonde z66 kon mij den
Dat ik de ziel van 't uiterlij k zou kunnen scheiiden.
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Eerst daarna zoekt men of de daad wel past bij 't woord.
Renato.
En wilt ge z66 van 's morgens tot de zon gaat dalen
Uw zorg bij schaakbord, naald en raam en oriel bepalen ?
Iolanda.
Het schaakbord, o, 't is goed dat gij me er aan doet denken :
'k Ben u 'n revanche schuldig.
Benato.
Die wil 'k u wel schenken.
Ik win het toch niet weer wanneer ik speel met U;
De leerling overtreft den meester verre nu.
De onneembre rots di Bard, kind, schijnt gij wel to lijken.
Met dezen luister kan 'k mijn ouden naam verrijken.
De hertog van Bo s a lb a dus ? .. .
Iolanda.
Ach, 't zelfde weer?
Indien 'k mij niet vergis, ge hebt meer dan nen keer
Verzekerd dat 'k volkomen vrij zou mogen kiezen,
Aan wien 'k mijn hart, mijzelf, mijn vrijheid wou verliezen.
Renato.
't Is waar : 'k wil, anders dan mijn pairs dat zijn gewoon,
U fierder, vrijer dan een koning op zijn troop.
Ik weet dat velen hunner heimelij k mij laken,
Maar ik, die God slechts duld als rechter in mijn zaken,
Geloof, kind, dat uw keus een waarborg wezen zou
voor 'n smetloos eedlen naam, een hart vol moed en trouw.
Maar dat gij geen van hen die naar uw liefde streven
Zoudt kiezen, daartoe heb 'k u geen verlof gegeven
Bemint ge in stilte sours ?
Iolanda.
O neen.
Renato.
'k Geloof u, kind.
11w voorhoofd zou 't verraden, als uw hart bemind' ;
Gij zoudt niet kunnen veinzen.
Iolanda.
Vader, luister even:
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Gij moogt een echtgenoot naar eigen keus mij geven.
Mijn vrijheid geef ik weer aan hem die ze mij schonk,
En wacht mijn lot van u.
Renato.
Heb dank, mijn kind.
Iolanda.
Daar klonk
De torenklok.
Renato.
Een boer, een pachter zou ik. denken,
Om aau to bieden de gebruiklijke geschenken.
101 an d a (bij het venter).
Het zij u v erseheiden paarden.

TWEEDS TOONEEL.
Ben bed Mende, d as rop O ii e t- e r o, L rack f van F o m b r o n e,
Fe r n a n d o en vorig en.

Be die nde.
Graaf F o m b r o n e vraagt,
Of hem to ontvanaen thans mijn eedlen heer behaagt.
R en a to (haastig).

Hoe ? Graaf F o m b r o n e P Hem worde alle eer bewezen !
Hij moet her weer dan Bast, uw heer en meester wezen !
(Oliviero en _Fernando komen bi?vnen.)
Renato (tot Fombrone).

Wees welkom, Oliviero, oude, trouwe vrind !
't Is feestdag voor mijn slot dat gij u pier bevindt !
01i vie r0.
De vriendschap is de bron der hoogste reinste vreugde.
'k Heb nooit geweten dat het weerzi.en zoo verheugde.
Renato.
(neemt Jo l a n d a bij de hand, en stelt Naar aan O l i v i e r o voor).
101 a n. d a, vriend, mijn dochter.
Oliviero (nijgend).
God schijnt 't vreugd to baren,
Het wit der sneeuw aan 't schoonste rozerood to paren.
O. E. II 2
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Renato (tot Iolanda, op Fombrone wijzend).
Gij kent zijn naam. Wij Waren onafscheidlij k Coen
Ons zwaard nog scherp Was en ooze arm nog sterk en koen.
Wij vierden samen feest, en streden steeds verbonden.
De peer van M o n f e r r a to, kind, heeft 't ondervonden.
Oliviero (op Fernando wijzend).
Mijn page.
Renato.
(na den page met welwiltende opmerkzaamheid to hebben aangezzen, en diems deftige nijging met een hoofdbeweging to hebben
beantwoord, tot Fombrone gewend).
Opgegroeid, door uwe hand geleid,
Bezit hij zeker fieren moed en wijs beleid.
Zet u bij 't vuur, dat doet het bloed weer vrij er vloeien ;
De stormen zijn niet mild die door het dal hier loeien.
Vermengt den Wijn. (De bedienden voeren de opdracht nit.)
01 iv i e r o (bij het vuur gaande zitten).
Veel goeds, R e n a to, schijnt uw deel :
Een dochter, jong en schoon, een groot en sterk kasteel.
Renato.
Vertel mij van uzelf : gij draagt op 't hoofd de sporen
Bat gij den tijd bestreedt
en dat hij 't heeft verloren.
01iviero.
De schoone jeugd is heen.
Renato.
De eik schuwt geen winterkou.
Bat Wij schier even oud zijn, wie die 't zeggen zou
Hadt gij geen hinder van die donkre korte dagen a
De Wegen zijn pier slecht, veel die er over klagen.
'k Hoor vaak verhalen van berooving en geweld.
Hebt gij Been last gehad ?
01iviero.
't Was slecht met mij gesteld,
'k Was ginder waar de bergen langzaam glooiend dalen,
Haast weg geweest.
Renato.
Hoezoo ? Dat moet ge me eens verhalen.
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01iviero.
Mijn page's vlug beleid en hecht gebleken zwaard
verlosten me uit 't gevaar. Wij kwamen aan, to paard,
Mijn page en twee bedienden. Plotsling treft onze ooren
ITit 't woud een schel gefluit, en met dat wij dit hooren,
Zien we eensklaps naast ons, opgedoken nit het pout,
Een rooverstroep van tiers, gewapend, sterk en stout.
Wij waken halt, en 't hoofd komt op ons toegetreden,
Ons trotsch bevelend hem to volgen op zijn schreden.
F e r n a n do, langzaam hem ter zij de rij dend zegt :
„Wij volg en u misschien, maar wij s ons eerst terecht",
En velt hem veer met eenen slag — die overbleven
Verdriuoei dreigend woest zich om cans heen, gedreven
Veel weer door plunderlust, door zucht Haar goud en goed,
Dan door den wensch om duur to wreken 's hoofdman s bleed.
Lij vc aren sterk, aan duisternis gewend, en negen,
Wij vier, i.k oud, en donker, onbekend de wegen.
Mijn page ziet mij aan, en zet zijn paard in draf,
En aanstonds schieten uit den troep vijf op hem af,
Hem achterna .... en ons bleef mat en zonder glorie,
Maar zeker, maklijk, zonder moei.te de victori.e.
Iolanda.
En werd hij ingehaald, uw page, door die vijf ?
01ivier0.
Hij hoorde wel de bende, dringend hem op 't lijf,
En trotsch, met hoonend fieren lack zich tot hen keerend,
Brak hij hun woesten aanval, slag op slag pareerend.
Hij was alleen
hij zat op 't eedle slanke dier
°Gelijk een oude Centaur. Schettrend luid getier
Weerklonk in 't rond. F e r n an do, handig, kalm hen werend,
Met heft'gen uitval sours hun voorwaartsgaan bezwerend,
Had reeds zijn zwaard gebroken, Coen wij in den nood
Ter pulp hem kwamen; drie reeds lagen veeg of dood,
En de andren vluchtten weg, als 'n heilge voor de zonde.
Iolanda.
En zij t gij niet gewond
Oliviero.
Ik niet
hij kreeg een wonde,
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Een schram, van voren aan de Borst, geheeld weer nu,.
Niet waar ?
Fernando.
0 ja, Neer graaf.
Renato.
Uw hand! 'k Bewonder u..
Bezadigd overleg en moed bezit gij, beide.
13w wader zal u thuis omarmen, fier en blijde.
Fernando.
Ik heb geen vader, peer.
Benato.
Zoo jong? dan toch misschien
Een moeder ?
Fernando.
Heer, zij stierf nog v6br 'k Naar had gezien..
Renato.
13w naam ?
Fernando.
F e r n a n d o. Droef en hard was mij het leven ;
Draag 'k ooit een wapen, 'k zal 't een zwarte dwarsbalk geven.
Renato.
Gij stamt van vorstenbloed !
Fernando.
Ads God het wil, zal 'k waken,
Dat Bens nvijn bloed to zijn van fiere vreugd doe blaken..
Renato.
Gij spreekt wel bond!
Fernando.
Mij dunkt, het roemen staat mij vrij,.
omdat ik wat ik ben aan niemand dank dan mij!
Renato.
Gij zijt vertrouwend, jong, uw moed schroomt geen gevaren,
En levenswijsheid, kind, komt eerst in later jaren.
Laat mij u zeggen, mij, Wiens jaren zijn geteld :
Een daad baart meerder roem, van grootspraak onverzeld.
Fernando.
'k Geloof dat jonge lippen grootspraak nimmer rouwde,
tits wat de mond belooft maar de arm getrouwlijk houde.
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Renato.
Fombrone, wees niet boos dat 'k zijn gebreken lack.
Zijn moed zie 'k graag zijn trots valt minder in mijn smaak.
Fernando.
'k Heb eerbied voor uw ouden naam, uw dappre daden ;
Mijns meesters trouwste makker mag mij heel wat raden ;
Maar 't hoofd omlaag to dragen ben ik niet g ewoon,
En trots acht ik voor mij het hoogste der geboon.
Renato.
wie kon u, knaap, de wetenschap des levens leeren
Omdat uw oogen schittren en uw schreden veeren,
Omdat gevaar niet acht uw frisch gezonde jeugd,
Omdat u alles toelacht nog in blijde vreugd,
Omdat, voor 't lot dat nadert onversaagd u stellend,
Cie uw arm g espierd gevoelt, en 't hart van hope zwellend,
Omdat van sterren straalt uw heldre reine nacht,
Omdat wanneer a dorst, een beker steeds u wacht,
Wilt gij de toekomst voor Uw overmacht doen zwiehten,
En roept het leven toe: „'k Vrees niet uw bliksem[sehiehten !"
Maar weet gij dan niet, kind, zei niemand 't u dan eer,
Dat lang de weg is, en het leven broos en teer P
Pat voordat gij het doel bereikt hebt van uw streven
Bebloed uw voorhoofd is, uw wonde vingren beven ?
Dat kwelling en beleediging uw deel zijn steeds P
Pat 't heden oehtend sehijnt en morgen av and reeds ?
Veel droomen, schittrend dwaas, kon 'k nog vervulbaar
[wanen,
Wanneer de frissche wind deed wappren de oorlogsvanen.
Nog was mijn dorst naar krijgsgevaren ongelescht,
Nog greep mijn hand onrustig telkens naar 't gevest
Van 't zwaard om 't fier to zwaaien reeds de naam van
[glorie
Deed branden in mijn oog den vuurgloed der victorie.
En eens, to midden van den arbeid, brak mijn kracht.
Mijn degen leek mij een ondraagbaar zware vracht.
Mijn hart was stil ; het rustloos jagen was verdwenen.
Mijn droom van eer en roem Bing onvervuld daarhenen !
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Fernando.
Groot zijt gij, peer, zoo groot, als 'k niemand ooit nog zag
'k Houd steeds, hoe oud 'k ook word, in eere dezen dag
Uw ernstig woord klonk als de woorden eens profeten
Uw wijzen milden raad, ik zal hem nooit vergeten.
Doch, anders was ons beider lot reeds in 't begin:
Gij werdt geboren met een naam, in 'n huisgezin ;
De hand eens vaders leidde u op voor 't ridderleven ;
Der vaadren grootheid heeft den spoorslaag u gegeven
Tot roem ; spel vas u 't zwaard eer 's levees ernst u dwong.
Ik groeide in eenzaamheid : een wees is nimmer jong.
De tijd dat lachen, juublen, kussen vult de dagen,
Hij bracht mij tranen slechts, mij vloeken slechts en slagen.
Ik had geen naam dien 'k, als der oudren dier legaat,
Moest houden hoop en rein, in onbesmetten staat.
Geen vader die me ontroerd en blijde, tot belooning
voor moed en zege omhelsde in de ouderlijke mooning.
En dor was, keerend uit het klettrend krij gsg edruisch
De troost der feile mildheid van een vreemd tehuis.
Gij, al ,wat gij aan naam en roem hebt mogen erven,
Gij moest het u met moed en met beleid verwerven.
Maar mij sprak niemand ooit van goed en kwaad, van eer,
In eer en in geloof volg ik mijn eigen leer.
In meengen slag zijn stukken van mijn vleesch gebleven ;
Aan elk blazoen dat 'k zag liet 'k stukken van mijn leven.
Toch bleef ik altijd vast vertrouwen op mijn ster ;
Van nijd op andrer grootheid hield ik steeds mij ver;
Gestadig ruimde ik van mijn pad de hinderpalen,
Vol trots dat 'k zonder pulp den grooten prijs zou halen.
En thans dat door mijn wil geeffend is de baan
En 'k in den ridderstand welhaast zal overgaan,
Nu ik, als eersten sport die leidt tot hooger rangen
Den doop der gouden sporen weldra mag ontvangen,
Thans vraagt gij dat ik me in zal toomen, zwijgen steeds?
Neen, neen, ik kan niet ! Zooveel jaren zweeg ik reeds!
'k Ben sterk, mijn degen tart een ieder die 't wil wagen,
En 't is geen licht beginners, mij ten strijd to dagen.
Geen pijl verlaat vergeefs gespannen ooit mijn boog,
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Maar dringt door 't kleinste doel, onzichtbaar haast voor
['t oog.
Als ik de kap hem opzet, kan geen giervalk dwalen,
Maar komt, zijn prooi omklemmend, zegevierend dalen.
Ook in de schoone minstreelkunsten munt ik nit,
En liedren, klaag- en zegezangen zingt mijn luit.
Balladen, die den g eest omslui'ren kan ik spelen,
Gelijk een troubadour van minneweelde kweelen.
'k Heb weer dan eene lans g ebroken in 't tournooi,
En weer dan eenen blik van edelvrouwen, mooi
En rijk gehad , .. .
Renato.
Bij God, gij duet inij de aadren zwellen !
Pas op dat 't mi Chet luste u op de proef to stellen,
Want, nlocht gij Palen! ... .
Fernando.
Ridder, doe als 't a behaagt.
Met vreugd aanvaard ik elk bewijs dat gij mij vraargt.
Maar laat mij eerst de reeks van mijn talenten sluiten,
Dan kunt gij beter wat de proef zal zijn besluiten.
Om na to vorschen, hoe men aanvalt, hoe zich weert,
Heb ik den kronkelweg op 't schaakbord mij g eleerd,
En uiemand kan zich meters ... .
Renato.
Goed, ik zal 't beproeven,
Of ge anders nog lets kunt dan bovenmatig snoeven.
I o 1 and a, toon hem dat het mooglijk is, mijn kind,
De trom to laten rusten, ook wanneer men wint.
(tot Fernando).
Kom, lever van uw tooverkunst ons thans bewijzen !
Gij zult 't verliezen, zeg 'k.
Fernando.
Wij zullen zien .... De prijzen ?
Renato.
De prijzen :'
Als gij wint geef 'k a tot echtgenoot
Mijn een'ge dochter.
Fernando.
Goed. En als 'k verlies ?
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Re n a t o. (hem terz2jde trekkend, met gedempte stem).
Den dood.
Fernando.
11w aanbod is zeer schoon, het kan mij wel bekoren.
Renato.
Gij wilt?
Fernando.
Ik wil.
Renato.
Als gij verliest ... .
Fernando.
Dan heb 'k verloren.
vrees niet dat 'k klagen zal, of vloeken 't wreede spel.
Heb 'k niet geleerd to levee, sterven kan ik wel.
Renato.
Iolanda!
De beicde jongelieden zetten zich tot het spel).
Fernando (tot Renato).
Bidder, laat u mijn verzoek niet krenken,
Maar 'k moet dit spel gansch onverdeeld mijn aandacht
[schenken.
Mijn meester wacht bij 't vuur. Het baart hem stellig vreugd,
Met u den tijd to doers herleven uwer jéugd.
Maar Kier ben 'k liefst alleen.
(Het tafeltje waaraan de beide spelers zitten staat voor op
't tooneel, terwij l de schouw meer op den achtergrond is. Oliviero
zit bij de schouw).
01ivier0.
Mijn page heeft gelijk.
Renato.
Gij ziet, i.k neem de wijk.
F o m b r o n e, meng nog wat.
Oliviero.
Gij waart wel streng.
Renato.
Te streng ?
Oliviero.
hoe vele males
O peen
Heb 'k zelf hem niet berispt om dat aanstootlijk pralen.
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Doch schoon is 't jong geloof in toekomstzonneschijn !
Wie geen ontgoochling kept, Rena to, is zoo rein!
Hoe vol de levensvreugd uit 't gitzwart oog kan stralen ;
Gedachten, koen en stout, door 't brein hem kunnen dwalen !
'k Zag dikwijls hem aan 't werk ; hij 's dapper, onvervaard ;
'k Verheug me in dien loyalen, overmoed'gen aard ;
Hij doet mij denken aan mijn eigen jonge dagen.
Re n at o (terzij de)
Met Welk een heldenmoed wou hij zijn levee wagers!
oii vie ro.
Waar denkt ge aan
Renato.
lets...
Wiviero.
Maar Loch, 'k meen in ow ooh; to zien
Heiiato.
'k WTou dat hij overwon!
oliviero.
Om hem uw kind to biQn P
Renato.
't Is waar !
0iiviero.
w
doehter
schijnt
wel wonder good to schaken,
LT
Dat gij dien hoogen prijs tot uitzet durfde makers.
Maar gij, wat krijgt ge indien mijn page 't spel verliest :'
R e xl a t o (aarzelend )
1k
niets.
Oliviero.
Gij niets? Waarom
Renato.
Niets krijgt wie niets verkiest.
(Die beiden prates voort met gedempte stern).

Iolanda.
Wat hebt gij toch ? Kunt gij niet spelen en niet spreken P
Fernando.
1k? 'k Heb in oogen als van u nog nooit gekeken.
Iolanda.
En strafloos duldt ge dat 'k in uw geleedren wood P
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Reeds een kasteel verloort ge en als ge 't niet verhoedt
Door snel to wijken, zult ge ook uw raadsheer moeten missen..
Niet onoplettend zijn ; gij moogt u niet vergissen.
Fernando.
101 a n d a, 'k dank u 'k was verstrooid, omdat ik dacht
.Aan 't loon dat mij ontgaat, daar slechts verlies mij wacht..
Gij ziet het zelf, ik kan rnij haast niet weer verweren . .
Iolanda.
Wilt gij, wellicht, Fern and o, dat we 't schaakbord keeren P'
Fernando.
Neen, houd uw eigen lot, en laat mij 't mijne maar.
lolanda.
't Is uw beurt merkt gij niet wat op uw veld staat, daar ?
o 'k onvoorzichtige ; ik zie mijn straf reeds komen ;
Mijn paard staat bloot doordat 'k uw raadsheer heb genomen.
F e r n a n d o (neemt het paard)
'k Aanvaard het dankbaar, als een gift die komt van u..
Iolanda.
Nu ziet ge 't zelf, zoo'n domme speelster ben ik flu!
R e n a t o (naderkomemd,)
Hoe staan de zaken hier ? Ik kom eens even kijken.
Fernando.
'k Verlies.
Ben at o (verheugd)
Is 't waar a Mijn kind, wil v66r de neerlaag wijken..
We staken 't spel: het was een scherts, die weddenschap.
Fernando.
Zoo, dunkt u dat P Met u, heer, waagde ik nooit een grap,.
Met niemand, wiie 't ook zij, ten opzichte van zaken. . .
Renato.
Maar gij verliest, gij zegt het zelf !
Fernando.
Ik zou het laken,
Wanneer 'k verliezend gratie aannam uit uw hand,
Want winnend had ik luid geeischt uw onderpand.
Renato.
Pas op in 't tarten van het lot!
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Fernando.
Ik wil 't trotseeren !
Gij overreedt mij niet, wil 't langer niet probeeren !
Renato.
Zoo zij het.
(verwijdert zzch een pacer passern, maar keert weer terug)
Neen, mijn kind, gij zijt nog jong, vol vuur;
ITw ongeluk vergalde me ieder levensuur.
Kom, poor naar goeden raad, die koppigheid laat breken
Ik smeek het u, zooals 'k mijn eigen zoon zou smeeken.
't Is tijd nog, trek terug : gij weet toch wat u wacht.. .
101 a n d a, help mij, Loon uw overredingskracht
Iolan.da.
Ik weet dat 't toch niet baat : waartoe zou 'k dan beginners R'
Een oog enblik kan hem 't verloorne doen herwinnen.

Reuat0.
't Is ijdelheid, mijn kind, die dus u spreken doet.
Iolanda.
O wader!
Renato.
Weet, wanneer hij 't spel verliest, dan moet ... .
F e r n a n d o. (hem 'in de rede vallend)
Heer graaf, 't is moeite om niets: gij zult mij nooit beweg en,
Mijn wooed to breken .
Renato.
Goed ! 'k houd u niet langer tegen.
(R e n a t o begee f t zich weer naar F o m b r o n e net wien hij
zachtjes praat. I o L a n d a en F e r n a n d o spelen eenige minuten
zrwijgend door).
Iolanda.
Wat schuilt er in mijns vaders woorden toch voor wonders P
Als gij verliest, dan moet ? .
.
Fernando.
o, niets, heusch niets bijzonders.
Iolanda.
Toch scheen 't mij toe alsof hij ernstig, plechtig sprak
't leek toch of daar jets achter stak..
Gij waart ontroerd
Als gij verliest, verliest ge
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Fernando.
Niets dat 'k zal beklagen.
Iolanda.
Mijn vader schijnt u 't meest to vreezen als verslagen.
Ik weet niet hoe het komt, maar 'k voel mij vreemd bedroefd.
Fernando.
De neerlaagsbitterheid wordt niet door u geproefd.
Iolanda.
F e r n a n do, waarom nu zoo moedeloos to spreken.
Fernando.
Ik ? 'k Heb in oogen als van u nog nooit gekeken !
Iolanda.
Ge ziet er treurig uit, F e r n a n d o. Zeg mij, doet
Uw wond soms zeer ?
Fernando.
Welneen.... Wat is het levee zoet !
(8i l te)

Iolanda.
ligt uw land ver pier van deze landen P
Fernando.
Ik ben geboren waar de zonnestralen branders,
Waar alley jublend zingt, waar alles bloeit en geurt,
Waar in der Muzen schoot god Amor nimmer treurt,
Waar in de zee de grijze olijven zich weerspieglen,
Waar op der heuvlen top zich loom de palmen wieglen,
Waar alles glanst, waar alles juicht, waar alles lacht,
Waar niemand naar geen schooner mooglijk Eden smacht,
Waar van de zilte baren zoele winders zweven, . .
En, ach ! dat land ligt ver, ver her van deze dreven.
Iolanda.
De vrouwen zijn er zeker schoon, geneigd tot min
Fernando.
o ja, tot min geneigd, maar waft en los van zin.
o ja, mijn vuurge zon voedt schoonheid, weeldrig lokkend,
Die lippen, rood en vol, ze vragen kusj es jokkend.
Maar wij, gewend aan dien bedwelmend sterken geur
Van onze bloemenpracht, zoo schittrend rijk van kleur,
Wij houden weer van zachte kelken, blank en teeder,
Fernando
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Van 'n bleeke bloem die bloeit in 't ruwste winterweder,
En blonde lokken, diep blauwe oogen, 'n blanke tint,
Een kwijnende overgave die de blikken bindt,
Heeft tot het boeien onzer harten weer vermogen,
Dan 'n zwarte haardos heeft, en zwarte stralende oogen.
Mijn verre zee is blauw, in verre verte blauwt
Mijn bergenreeks mijn zon duikt weg in 'n bad van goud .. .
(Sti l te. )
I o 1 a n d a, gij zijt schoon.
Iolanda.
Hoe streelend is uw spreken !
Fernando.
Zeg — denkt ge e1• ooit aari dat de leven.sdraad kan
Lbreken.
Alvorens men g eproefd heeft van der liefde zoet ?
Alvorens nog een knop ontplooid is van 't gemoed P
Alvorens men elkaar in de armen heeft g esloten ?
Alvorens men zijn deel van 't zonlicht heeft genoten P
Iolanda.
U peen!
Fernando.
Nietwaar P Al ware 't slechts een uur, een uur
Van liefdegloed, waar lauw bij schijnt elk ander vuur.
En uur mijn oogen turend in uw heerlijke oogen,
En dan de dood.
Iolanda.
Dat zou de stervenspijn verhoogen.
Fernando.
Wat zachte haren !
Iolanda.
Waarom spreekt gij Loch van dood,
Alsof het leven niets dan somberheid u hood ?
Fernando.
Wat lieven glimlach hebt ge !
Iolanda.
Waarom, zeg mij, waarom
Ziet gij zoo droef mij aan, Fe r n a n d o P
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Fernando.
och - daarom ... .
Niets
(Zich herstellend.)
Ik bouwde weder eens kasteelen in de lucht ... .
'k droomde een gouden Broom .. .
Maar laat ons spelen
Iolanda.
Gij zucht ?
Fernando.
'k Betreur mijn zielsrust, en mijns vaderlands landouwen.
Iolanda.
En meengen blik van schoone, statige edelvrouwen.
Fernando.
Pas op of gij verliest.
(Haar op het spel wijzend).
Iolanda.
Mij dunkt dat vreest gij zeer.
Gij ducht de neerlaag, maar de zege, schijnt 't, nog weer.
Fernando.
Maar weet gij 't dan nog niet, dat de inzet is mijn leven?
Dat 'k, als ik 't spel verlies, mijn frissche jeugd moet geven ?
Dat gij zoo schoon zijt als op aard geen andre vrouw ?
Dat 'k teeder min uw blonde Naar, uw oogen blauw ?
Dat 'k niets u dan mijn liefde en hartebloed kan schenken ?
Dat 'k mij Been leven langer zonder u kan denken ?
Iolanda.
En gij, verblinde, ziet gij niet dat 'k reeds een uur
Die weelde zoek waar lauw bij schijnt elk ander vuur ?
O 1 i v i e r o (tot Renato.)
diep zinkt op de Borst de kin...
Zie hem eens peinzen
Renato.
Hoe staat het met het spel?
Fernando (glimlachend.)
Ik neem de Koningin.
Iolaiida.
Fernando, poor! Dit zijn nu de eerste liefdewoorden
Die ooit mijn ooren, tot mijzelf gesproken, hoorden.
Als gij eens moist hoe smachtend ik ze heb gewacht,
Uw manlijk funk gelaat, uw woorden fier en zacht !
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Hoe dikwijls heb ik 's avonds, op 't balcon gezeten,
In plaats van 't kerkgebed, zoo koud en afgemeten,
Verwarde klanken koortsig, siddrend uitgebracht,
Den hemel smeekend om een lichtstraal in miju nacht !
Ads gij eens wist, terwijl 'k door 't raam naar buiten tuurde,
Hoe lang, hoe eindloos lang zoo 'n stille dag mij duurde !
Wanneer 'k een moeder zag voorbijgaan met Naar kind,
W anneer eeu bruidszang tot mij overwoei de wind,
Dan keek ik naar den ring hier aan mijn middelvinger,
Dan voelde ik bij de laagste maagd znij nod; g eringer,
Dan voelde ik hier in 't hart een vreemde, wondre pijn ,
Dan bleek mijns v aders lieMe niet genoeg to zijn.
tVlarkiezezl, graven he bben naar mijn hand g edong en,
Geheime weerzin heeft tot weigren steeds gedwongen.
En Coen kwaamt gij, F e r n a u d o. Gij zijt sterk en seh o n.
Een stern zei luistrend mij: Dat wordt mijns wader zuon
Fernando.
Uw hand, I o la n d a'. Zachte, blanke, slanke handen,
Geeft b e u aan rnij, g ebonden door der liefde bander P
Iolanda.
't Is 't leven zelf dat in zijn wijsheid ons verbindt.
en gij zijt 't die het wint.
Nog slechts twee zetten, zie
H e n a t o (naderbij komend).
Hoe is 't P
I o 1 an d a, (g linilachend.)
Uw dochter, niet gewend aan nederlagen,
Bepeinst hoe zij 't verlies het best zal kunnen dragen.
Renato.
Gij hebt verloren P
Iolanda.
'k Zal verliezen.
Renato.
Page, hoor
Mijn beden : stack het spel ; 'k beloon 'r u vorstlijk voor !
'k Was onberaden straks, ik wil 't u niet verhelen.
Kies vrij het schoonste, 't sterkste u nit van mijn kasteelen -Het uwe zij 't, mits dat verdrag worde uitgevaagd .. .
Ik bied u rijkdom, eer ... een vader is 't die vraagt.
b
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Fernando.
Heer graaf, het doet mij leed dat 'k dus tot u moet spreken,
gij moogt uw woord niet
Maar 'k heb uw dochter lief
[breken.
Renato.
Ik zal 't gestand doen, als ge 't waarlijk zoo bedoelt.
Maar als ge een weinig liefde voor mijn kind gevoelt,
Bedenk
en als 'k u pijn doe, wil 't mij dan vergeven
Dat van een oud geslacht slechts zij nog is in levee
Bedenk dat ze eens reeds afzag van een hertogskroon,
En dat Naar erfnis wordt begeerd op meengen troon.
(Fernando aarzel t. Iolanda merkt het en tracht hem door
gebaren tot spelen to bewegen.)
I o 1 a n d a (zacht).

Kom speel toch.
Renato.
Eens, is aan den schijn gelijk het wezen,
Zult ook gij zelf een rijk en machtig ridder wezen,
Maar nit....
Iolanda. (zacht)
Kom, speel Loch, speel, een enkle zet.. .
Ben at o.
Maar nu
Begint, F e r n a n do, eerst de levensweg voor u.
Mijn kind is schoon, is rijk, en. . . . 't grieft mij u to
[krenken,
Gij zoudt Naar op den duur 't geluk niet kunnen schenken.
Terwv, j t Fe r n a n d o nog aarzelt, neemt lo l a n d a hem ver..
stolen zachtkens bij de hand, en doet een zet voor hem).

Iolanda.
Mijn vader, 't is to last: ik heb mijn kans gehad ;
Gij hebt uw eer verpand.
Renato.
Wat zegt gij daar ?
I o 1 a n d a. (opstaande, en de anderen met Naar)
Schaakmat.
Oliviero.
Hij had den duivel of de liefde' aan zijne zijde.
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lolanda. (tot Renato,)
Gij boodt me een echtgenoot; wij kozen hem ons beide.
R e n a t o. (verzoend met het geval)

Op deze wijze toont ge uw schaamte en uw verdriet P
Tolanda.
(haar varier omhelzend en Fe r n a n d o de hand reikend.)
Die wint is van 't gezin, dus neerlaag is er niet.
Renato. (tot Fernando)

Daar God een eigen naam u niet heeft wiflen schenken,
Wat zoudt gij van den luister van den mijnen denken P
Fernando.
fleer graaf.
Renato.
Wees wijs, heleidvol, steeds vol uioed tt kraht,
En 'k weet den heme] dank, die u tot zoori inij hrwht.
Fe r
n a knielt veer vow' Re n a t die hens tfe firs
YG (1

op het hoofd legi. Daarop taa1 huj op e i'eadf 'ieh
zwijgend tot folanda.

lola n d a.
Nog steeds, F e i' n a i d o, blijft ge me aarizien zonder sprekefl '
Fernando.
In oogen als van u heb 'k nooit genoeg gekeken.

O.E.112

15

AX EL.
DOOR

VALBORG ISAACHSEN DUDOK VAN HEEL.

I.
Z66 had hij nog nooit den leeuwerik hooren zinger.
Met de handers in de zakken wachtend op een vriendje,
dat met hem naar school zou gaan, stond hij geleund tegen
het tuinhek, in de voile voorj aarszon, een deuntj e to fluiten.
Vlak voor hem was van het grasveld een leeuwerik met
langen vreugdetriller het morgenblauw ingevlogen. Vol
verrukking had hij het zwarte stipj a nagestaard. Z66 blij
was hij nog nooit geweest.
O, als hij niet naar school hoefde vandaag, als hij in
zijn tuintje mocht gaan werken. Zelfs wenschte hij, dat
zijn vriendj e, waar hij toch veel van held, al voorbij was,
dat hij alleen naar school kon gaan, want vertellen kon
hij 't hem Loch niet, hij zou 't niet begrijpen.
Vertellen ?
Maar wat was er dan eigenlij k gebeurd ?
Er was een leeuwerik zingende opgevlogen.
Toen waren zijn oogen vol tranen geschoten en had
hij zich een oogenblik zoo overgelukkig gevoeld, zoo won-.
derlij k blij .
Hij begreep er zelf niets van, nam zich ook vast voor.
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het aan niemand to zeggen, maar het als jets heel heerlij ks
en moois to bewaren.
Zoodra hij van de school thuis kwam zou hij naar
zijn tuintje gaan, daar zou hij er heerlijk aan kunnen
,denken.
Al twee keer was er op 't raam boven hem getikt,
maar hij had er niets van gehoord.
Nu werd het opgeschoven en een zachte stem riep :
„A x e 1, mijn jongen, weet je wel dat 't al half 8 is ?"
„Ja moeder ik ga al."
IE3ij wuifde met zijn muts en zij bleef hem fang uog
nazien.
Zij had hem al dien tijd bij het hek zien staan, niet
begrijpende waarom hij niet ging.
Met zijn schooltasch op den rug, liep hij op een drafje weg.
Van nit de heerlijke landelijke stilte, waar zijn v°aders
huis lag, even buiten Christiania, to midden van bosschen
en weilanden, kwam hij nu in 't dru kke stadsgewoel.
't Was alsof er vandaag nog meer mensehen en wag ens
dan anders waren.
't Zou wel heel moeilijk op school zijn vandaag, dat
moist hij.
Voor de school bleef hij nog even staan : „zou de
leeuwerik daar nu weer zinger ?"
„Zeg jongetje sta daar niet zoo to droomen, je treft
't dat ik zelf laat ben vandaag", en de meester in de groote
bruise overj as, duwde hem zachtj es de schooldeur binnen.
Toen hij s' middags thuis kwam zat zijn moeder voor
het raam over Naar naaiwerk gebogen, zijn vader stond beneden in den tuin rozen to occuleeren. In een wip was
de schooltasch naar binnen g ebracht en stond hij naast zijn
wader vol aandacht to kijken.
„Mag ik 't ook eens probeeren vader ?"
„Als je heel voorzichtig bent, en mijn rozen niet bederft."
Met groote kalmte en onverbeterlijke handigheid had
hij het oog van een rose ivoire in den wilden storm gezet.
Zonder een woord to zeggen, de lippen vast op elkaar,
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reikte hij het occuleermesje weer over, en Wilde heengaan,_
maar zijn vader klopte hem op den schouder en zei : „Dat
heb j e knap gedaan, i.k wist niet dat je 't zoo goed kon,
wil je er nog een doen ?"
„Neen dank u vader, 't was me juist om deze eene
to doen", en om niet weer to hoeven zeggen liep hij verder, .
dieper den tuin in; langs de mooie bloembedden, met zoo
groote zorg en liefde door zijn vader onderhouden. ,
De blauwe Bosch-anemonen en scillas waren reeds nit-g ebloeid. Hier en daar nog een enkele crocus, maar een
groot veld tulpen in alle kleuren schitterde in middagzon.
IIij ging op 't bras zitten naast het tulpenveld, om
ze beter to zien. Vooral een donkerroode vond hij zoo
prachtig.
Terwijl hij droomend naar de bloemen zag, vloog een
citroenvlinder op zijn schouder, en van zijn schouder op
de donkerroode tulpenkelk, zat daar lang met trillen de
vleugels, en hij dacht : „hij vond die donkerroode ook zoo
mooi."
Weer voelde hij die wondere blijheid, nog sterker
misschien dan bij het zingen van den leeuwerik.
Toen zijn moeder, als altijd, 's avonds aan zijn bedje
kwam, moest hij Naar voor 't eerst wegzenden, was er voor
't eerst jets dat hij haar niet zeggen kon.
Hij moest alle^n bidden vandaag. Zij zag hem aan,
streek zacht over de blonde krullen en zei : „'t Is Loch
alles goed, mijn jongen ?"
„O ja moeder, zoo goed als nooit to voren."
Daarmee ging ze ; en hij rechtop in zijn bedj e :
„'t Was zoo heerlijk vandaag!
Mag er dikwijls zoo jets gebeuren als van den leeuwerik
en den vlinder.
Laat vooral de roos niet dood gaan, u weet wel
waarom, en als 't kan, laat 't morgen niet zoo erg op
school zijn als vandaag."
Van of dien dag bestonden er heel lang twee werelden
voor A x e 1, de eene waarin hij dat heerlij ke hebben mocht
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wat hij zelf niet begreep, de andere waarin hij doers moest
alsof dat heerlijke niet bestond.
IT.
Een eind achter het huffs lag ,,Töien", de groote Botanische tuin van Christiania, van ouds een hoeve, voor dat
doel aan de universiteit gesehonken.
Midden in den tuin onder groote kastanjeboomen lag
het huffs van den ,,Gartner", die het oppertoezicht had, en
de ziel van alles was.
De ernstige man met den Panama-hoed, altijd met
een bloem in 't knoopsgat en een blad van 't eon of ander
zeldzaani plaiite in de hand, was A x 1 s groote vriend.
Hij Bing uit en in bij hem als bij zijnwader, en bracht
het grootste gedeelte van zijn vrijen tijd met en bij hem
door. Alles wat in verband stood met rföjen had vøoi
A x e 1 een niet to beschrijven bekoring.
ThhIr was 't altijd Zondag. Zoodra had hij niet hot
groote ijzeren hek achter zich gesloten of hij voelde zich
ver weg van alles wat hem pijn deed. Op een deaf liep hij
't eind grindweg tot bij 't huis en ging de voordeur binnen,
die zomers altijd open stored, evenals alle ramen en thin
deuren. Hoe goed kende hij de geel geschiiderde vestibule
met de groene planters en de groote kasten vol rariteiten
en opgezette vogels.
En 't kantoor met de lange tafel in 't midden, vol
boeken en plaatwerken, het kleine tafeltje met de microscoop,
de schrijftafel waarop altijd versche bloemen stonden. Dit
alles was uit sprookjesland voor A x e 1, niet het minst de
zwijgzame bewoner zelf, die altijd iets voor hem to doen
had, altijd geduldig naar hem luisterde, sours urenlang
met hem bezig was om vazen to makes van roode rhabarberbloemstelen, of mandjes en doosjes van noten en kastanj es.
Kort na den leeuwerikdag, 't was een mooie zomer
avond, kwam A x e 1 op Töien en zocht zijn vriend to vergeefs op 't kantoor. Hij liep den geheelen tuin door en
ja, eindelijk daar zat hij onder den grooten lindeboom.
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Heel zachtjes kwam Axel naderbij. Op zijn knieen^
lag een open brief. Hij hield de handers voor de oogen,.
en door de vingers druppelden tranen op 't papier.
A x e 1 had nog nooit een man zien schreien.
Zij n eerste ing eying was zachtj es om to keeren en
onopgemerkt to verdwijnen, maar then hij weer omzag en
intultief begreep dat zijn eenzame vriend hem nu juist
noodig had, knielde hij naast hem en vleide zijn hoofd
zacht tegen hem aan.
„Axel, mijn jongen."
Snikkend sloeg A x e 1 beide armen om zijn hals.
Lang zaten zij zoo terwijl de avondwind zachte melodieen ruischte boven hun hoofd. Toen zij opstonden lab
Christiania als een gouden stad, in avondzon, diep beneden.
Berg en fjord gloeiden in wondere kleuren.
Een lijster zong zijn avondlied.
„Is dit smart of geluk ?" fluisterde A x e 1.
„Noem het zooals ge wilt," en de oude man zag hem
diep in de oogen, „voor mij zijn die beiden een, mijn
smart is mijn geluk geworden."
Den grooten zegen van dit avonduur heeft A x e 1 eerst
veel later begrepen.
III.
Vrij ! vrij ! jubelde het in hem.
Vandaag zou hij het vurig verlangde bereiken.
Vandaag zou Axe 1 student worden. Op 't blonde
hoofd de studentenmuts, waarvan de lange zijden kwast op
zijn schouder rust, is hij voor 't eerst de hooge steenert
trappen van het Universiteitsgebouw opgegaan.
De Septemberzon speelde een lichtpraeludium tusschen
de hooge Corinthische zuilengang, en daar, in de aula,
stonden geschaard de oudere studenten, en zongen vierstemmig met ontbloote hoofden het Noorsche studentenlied : „Hellig, hellig, hellig er Studentens kald."
Achter een der zuilen bleef hij staan, de mots in zijn.
gevouwen handen.
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Ja, zoo moest het zijn, zoo had hij 't zich gedroomd.
Nu hoefde hij niet meer met lange verlangende blikken
op to zien naar dien heiligen tempel.
Nu had hij den drempel overschreden, was zelf een
der ingewijden.
En 't was hem alsof hij het schoonste bereikt had
wat het leven hem ooit kon geven.
„Een dag in uwe voorhoven is beter dan duizend
elders," zong het zacht in hem, en met kloppend hart
volgde hij de anderen naar het feestgebouw.
Stroomen van blijdschap voelde hij om zich, over zich,
toes hij zijn hand gaf en den eed van trouw zwoer aan
waarheid en wetenschap.
En als muziek klonken hem des rectors woorden : „Quod
bonurn, felix, faustumque sit."
Toen hij thuiskwam stood zijn vader bij het hek en
stak hen een prachtige rose ivoire in het knoopsgat.
,,Vau je eigen boom, j ongen, ga nu g auw naar moeder,
die wachf al zoo Lang op je."
Met twee sprongen was hij de stoep opgevlogen en
was bij Naar. Zij nam het blonde hoofd in beide handen,
zag hem diep in de oogen en zei :
„Zal je 't nu vinden :' Zal je nu tot rust komen ?"
Dien avond vertelde hij Naar van den leeuwerikdag, van
de rose ivoire, en dat deze dag de mooiste van zijn leven
was g eweest.
Iv.
Een heel vroege herfstmorgen in het hooggebergte.
A x e 1 is met zijn ouden vriend op een voetwandeling
om to botaniseeren.
Zij hebben overnacht op een „Seter", onder Gausta's
top in Thelemarken, en zullen nu naar boven om vandaar de zon to zien opgaan.
't Is drie uur.
De dauw ligt dik op het gran en 't is koud, in dit
vroege morgenuur, in de hooge bergen.
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Grijze wollige mist hangt over de rotsen.
In 't Oosten begint het to schemeren, witte en geele
veeren breken door de nachtwolken heen.
Zwijgend, met de botaniseertrommels op den rug,
klauteren zij hooger en hooger.
Telkens denken zij dat ze er zijn, maar dan stijgt weer
een nieuwe top uit de wolken omhoog.
Eindelijk nog de moeilijkste passage.
Een ontzettend diep aan beide zij den van den rotskant,
waarop zip gaan.
Nog even, en zij zijn op den hoogsten top met heel
de wereld aan hunne voeten.
De wit en geele veeren worden oranj e, eindelijk bloedrood, de mistwolken verdeelen zich en leggen zich in vlokken
veer, als gekaarde wol.
Daar stijgt de zon !
„En God sprak het worde licht en het werd licht."
bog op den bergtop in het stralende nieuwgeboren
licht zien zij beneden de garde zich afronden naar alle
kanten, en de wolken zich daar omheen leggen als een
donzen krans.
En 't is hen als werden die donzen wolken tot vleugels, die dragen het wereldrond.
Zij, hoog boven dit alles, en Ax e 1 fluistert
„Durch die 8chwebende Welt flieg' ich des Windes Plug,
Bis am Strande
Ihrer Wogen ich laude,
Anker werf', wo kein Hauch mehr weht
Und der Markstein der Schopfung steht.
„Steh ! du segelst umsonst - vor dir TTnendlichkeit !
„Steh ! du segelst umsonst - Pilger, such hinter mir !
Senke nieder,
Adlergedank ! dein Gefieder !
Kuhne Seglerin, Fantasie
Wirf emn muthloses Anker hie."

„Komen pier niet al je vragen tot rust, A x e 12" vraagt
zijn vriend.
„Tot rust misschien, maar beantwoord zullen zij ook
pier niet worden."
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„Is het dan noodig om alle vragen beantwoord to
krij gen ? Is 't niet heerlij k die oneindigheid, dat groote
raadselachtig e Diep ?
Een Eeuwigheid niet lang genoeg om alles to leeren
verstaan, to levee, strijdend, zoekend, vragend, biddend,
altijd meer on.tvangend, uit een onuitputtelijke bron.
Is dat met g en oeg ?
Het heilige menschenleven ligt voor je, omsluierd flog,
maar als je trouw de waarheid volgt, stain je wonderers
to wachten A x e 1, heerlijker wonderen, dan je ooit hebt
gedroomd."
„De waarheid j a, maar wat is waarheid
Ms ik de waarheid keude, ik zou haar volgen tot ann
bet einde der wergild
„Je zult de waarheid bolt in dogma's vir_ideu, ook
niet waar je die nu zoekt, in de dogma's van H ii c k e 1,
Vogt en Buchner.
Er is eon oud bijbei_woord :
„De waarheid zal U vrij make."
De waarheid maakt vrij, dogma's bindeu.
Wee t je nog toen je student werd, hoe 't in je j ubelde
vrij to wordeu
En nu g eketend weer door nieuwe bandeu, terwij 1 de
ouden nauw verbroken zijn. Ik zal je bier vertellen hoe
't mij g ing, hoe 1k vrij werd. Toen het heel stil in me was
geworden, na eon groot diep leed, toen al die schuimende
klotsende g olven tot rust waren gebracht, toen zag ilk de
eerste stralen van Gods groote licht.
Toen wend het stiller en stiller in zee, en mijn ziel
word als eon open bloemenkelk voor Gods zon.
Toen word ik vrij!
En nu is 't levee mij zoo lief en de aarde mij zoo schoon
en het groote goddelijke mysterie mij zoo heilig en goed."
Nog altijd staarde A x e 1 in het vreedzaam morgenlieht
en 't begon to schemeren in zijn jonge ziel, en met dezelfde
vastberadenheid waarmede hi j eons de roos geocculeerd bad
in zijn vaders tuin, zei hij : „Ja, met Gods pulp, ja, de
waarheid volgen."
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Hij was gekomen naar een ver land over zee.
Zij waren uitgegaan en zaten tegen een grasheuvel, in
de schaduw van een grooten beak, hij en zij.
Een wijd grasveld voor hen, bezaaid met madelieven,,.
de duizende gouden hartj es open voor de warme zon.
Hij bracht haar madelieven, handenvol.
Zij maakte er lange kransen van en legde er een om
ziju groote ronde hoed.
„Dat staat je mooi," zei ze, en hij: „maar jou nog
mooier", en hij legde een krans op Naar hoofd, en een om
haar pals en zij lachten, zij blije kinderen.
Hij vertelde van Bergen en meeren, van stille donkerey
bosschen, van lichte zomernachten.
Hij vertelde en zij luisterde, zij vroeg en hij antwoordde,
zij tsjilpten als vogels tsjilpen in April.
En eindelijk vroeg ze : „En je hebt God wel heel lief,,
niet waar
„Ja zoo h&il lief," en blij verwonderd, „maar hoe kan
jij dat weten ?"
„Ik zie het aan je als je bloemen plukt, ik voelde het
gisteren toen j e naar de sterren zag. 't Zijn je alles boden
van Hem nietwaar ? Ik voel 't ook zoo, o ik adem God
nu, dezen heerlijken zomermorgen."
Hij zag Naar aan met de mooie zachte oogen als zag
hij binnen in Naar ziel, en zei :
„Hij is wel he€l dicht bij ons nu."
VI.
Hij moest terug naar zijn land, naar zijn werk en was
weer alleen.
o de droeve verlatenheid.
't Zooeven ontdekte, het nauwelijks gevondene verdwenen weer, voor altijd misschien.
Tusschen hen die groote oneindige zee.
En of 't helpers zou ging hij aan 't zeestrand en lag
uren waar de golven sloegen tegen de harde rotsen.
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Ook zij had aan den verren overkant een plekje aan
de zee, waar zij met Naar boeken heenging wel dagen lang.
Daar zou zij de golven zenden als zoo vele groeten en
de wind, de zeewind zou Naar bode zijn.
Daarom was elk golfj e hem de door Naar gezondene,
en als de wind ruischte door het groene helm, meende hij
Naar stem to hooren. Maar dan weer de droeve verlatenheid, de groote eenzaamheid aan de wijde wijde zee, en
het groote onstilbare verlangen.
Hij strekte zijne armen naar den verren onbereikbaren
overkant, hij schreide zijn oogen moe.
En tusschen hen altijd die groote oneindige zee.
En nog nooit kan hij de zee zien of den zeewind door
zijn Karen voelen gaan, of hij voelt weer dat nameloos ver2angen , da t nameloos wee.
VI'.
Na langen droeven winter de lichte Mei !
Na droef geween, het jubelend hoogtijd vieren.
Op een veld van Witte tulpen knielen zij.
De vrome priester met de Witte Karen legt hunne
handen saam.
Zij twee geknield, zij twee alleen net hunne liefde en
hun God.
Jubelend stijgen de orgeltoonen door het stille godshuis, de wonneklanken van Lohengrin's „Vorspiel", waar
alle leed en alle tijd-gedachten versmelten in een eenig
eeuwigheidsmoment, een stijgend alles vereffenend juichen.
Zij twee geknield op 't witte tulpenveld, twee zielen
kelken openbloeiend in Gods lieht.
VIII.
Voor de groote poort van Akershiis-vesting buiten
Christiania staan ze even stil, A x e 1 en zijn jonge vrouw,
ord.
en zien nit over de blauwe fjord.
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Zij draagt een mand met rozen.
De twee schildwachten kennen hen, en laten hen door.
Zij gaan voorbij aan de twee geladen kanonnen, die
op de gevangenispoort gericht staan.
De portier opent het ijzeren hek en door de portierskamer komen zij op de groote binnenplaats waar eenige
dwangarbeiders in de grijze kleeren bezig zijn met steenen
to kloppen.
Zij knikken over en weer, A x e 1 en de gevangenen, zij
kennen elkaar en met lange blikken zien de laatsten hen na.
„Zeker weer naar No. 15, arme drommel, hij heeft 't
nog vrij wat erg er dan wij ."
Hol klinkt de schel door de groote gang, de cipier
opent de deur en rij kt hen een sleutel over.
Zij gaan de ijzeren trappen op, eindelijk weer een gang
met kleinere ijzeren deuren.
In een dezer steekt A x e 1 de sleutel, het knarsende
slot springt open en zij gaan binnen.
Een Bier half donkere cellen met de vier naakte wanden, een klein getralied raampj e hoog boven.
In de eel een tafel, een stoel en een bed.
Met de eene elleboog op de tafel rustend zit de gevangen.e met gebogen hoofd voor zich uit to staren.
Geen straal van hoop over het strak-sombere gezicht,
geen woord over de saamgeknepen lippen.
Als A x e 1 op hem toe gaat en hem beide handen toesteekt, schrikt hij op.
„Ben jij 't ' Ik dacht dat het de cipier was, dan doe
ik altij d net of ik slaap."
„Kijk J a c o b, vandaag heb ik haar meegebracht, zij
weet alles van je en voelt voor je net als ik, mogen we
samen een beetj e bij je zitten ?"
Jacob wil zijn stoel geven maar ze hebben al een
plaatsje gevonden op den rand van het bed, en zij heeft de
mand met bloemen voor hem op tafel gezet.
„Bloemen passen hier niet, passen niet bij J a c o b.
Als de cipier ze ziet, mag je misschien nooit terug
korn en, dan heb ik niets meer."
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,,Dat is in orde J a c o b, zij heeft 't gedaan gekregen,
zij is zeif naar de heeren toegegaan, j e moogt bloemen
hebben zooveel ge wilt.
Is 't flu good, mogen ze flu bij je blijven ?"
Do mondhoeken trillen en hij streelt de zachte bloemen.
,,Die mooie Witte is van mijn boom, waar ik je van
verteld heb, J a c o b, je weet wel."
Woorden heeft J a c o b niet, maar zij n vochtige oogen
zeggen meer.
Als ze een poosje gezeten hebben komt J a c o b naar
bet bed en haalt onder ziju kussen eon bijbel to voorschijn.
,,Kijk," en hi wjst met do vinger, ,,lees dat."
En A x e 1 best: ,,llij heeft mij gezonden orn te ver-

binden do gebrokenen van hart, om den gevangenen vrijheid
nit to roepen, en den gebondenen opening der gevangenis."
,,Toen je me dat book gaf verleden, won ik er niet
in lezen, 't zon maar pijn doers, dacht ik. Net als do rozen
straks, je moot eerst weer wennen, begrijp je? We worden
pier hard, hard als de steenen die we kioppen. Vooral
niet denken aan hot zachte, milde, dat schrijnt to veel, dat
voel j e wel.
Maar toen je weg was, kon ik 't toch niet laten, en
nu gisteren vond ik die woorden. 1k sloeg hot book dicht,
en legde het weg.
Het was leugen wat daar stond.
Mijn hart was gebroken en or kwam niemand om to
verbinden, 1k was gevangen en niemand bracht rnij do vrijheid, ik was gebonden, waar was de opening der gevangenis P
En 't werd harder dan ooit pier binnen.
Maar toen dacht ik aan jon, zag die milde oogen van
je, dacht aan alles wat je me verteld had, en ik kon maar
niet vergeten, dien morgen, dien vroegen morgen op den bergtop, toen j e vrij word.
En ik zag je weer Kier bj me zitten, altijd met datzelfde geduld, en hoe j e aan mij, ouden harden gevoelloozen
man, al dat mooie geven wou van j e refine ziel.
Toen voelde i:k,,Dat heeft eon ander hem geleerd."
Is het......P
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Alles is nog zoo wonderlij k, ik heb dien naam nooit
dan vloekende gebruikt. Zou het mogelijk zijn? Kan
•oude Jacob nog vrij worden, en zij n ziel nog wit als die
bloem ?"
En 't was Ax e 1 als stond hij bij 't hek in zijn waders
tuin.
Een leeuwerik vloog op en zong i

EEN IDEALIST.
DOOR

Prof. Dr. B. H. G. K. VAN DER WYCK.

Ik heb een vriend, die, als hij van een „onpractisch
idealist" hoort spreken, pleegt to zeggen : „ge bedoelt zeker
een illusionist", iemand die niet to verwerkelijken hersenschimmen najaagt. Mijn vriend heeft gelijk. Het is van
groot belang, dat de beteekenis van woorden met een
rijken zin niet vervalscht worde en zoo ongemerkt een deel
van den schat, waarover de volksziel to beschikken heeft,
verloren gg a. De idealisten zijn de practische mannen bij
uitnemendheid. Zonder hen zou de wereld, die door snoodheid, sleur en onkunde onophoudelijk naar beneden wordt
getrokken, werkelijk voortdurend zinken. De idealisten
vormen het noodige tegenwicht. Zij beuren omhoog. van
hen gaat kracht ten goede uit.
Een bent van met schulden beladen hoogst aanzienlijke
lichtmissen en van valsch rekenende laaggeboren schatrijke
woekeraars heeft een oorlog ontketend, waarbij thans een
kleine, heldhaftige natie, manners, vrouwen, kinderen, met
behulp van Kaffers en worgkampen wordt uitgemoord.
Iedere maand, iedere week komt men, gelijk de handlangers
dier duivelsche staatkunde verzekeren, jets nader tot het
doel. Ten slotte zullen, zoo hoopt men, enkel de afvalligen,
de omgekochten, de verraders overblijven. Pit alles ware
onmogelijk, indien er in den raad der volken idealisten
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waren gezeten. Idealisten zouden niet dulden, dat de
wijze van krijgvoeren door een slecht antecedent eenige
eeuwen achteruit wordt gezet. Zij zouden inzien, dat, door
bij den grooten gruwel voorzichtig, vriendschappelijk zelfs,
toe to kijken, de Regeeringen de achting der massa's verliezen en zoo den weg banen voor nieuwe bewindvoerders,
voor uitverkorenen van de onderste lager der maatschappij,
voor eerlij ke en onomkoopbare R o b e s p i e r r e s, die niet enkel
met mijnkoningen en beursspeculanten korte wetten zullen
makers. Zij zouden het waarschuwend woord hebben verstaan,
waarbij Koningin W ii h e 1 m i n a de eenige man op een Croon
werd genoemd. Zij zouden, waar de toekomst der beschaving
op het spel staat, niet angstvallig vragen of de vrede van
Europa door een gepast protest in de waag schaal kan wordeu
gesteld. Zij zouden toonen, dat zij onderscheid zien tusschen
recht en onrecht, grootmoedigheid en laaghartigheid, den
dienst van God en den dienst van Mammon. Zij zouden het
een nationaal gevaar achten het Christendom, hun godsdienst,
bij de groote massa in diskredi.et to brengen. Waarlijk, de
idealisten zijn het zout der aarde.
Pus kan het goed zijn een poging to wager om de
gestalte van een echt idealist pier, in dit tijdschrift, op
een voetstuk to plaatsen, zoodat onze lezers hem zien kunnen en hij werken m oge, ook nu hij gestorven is. De many,
dien ik bedoel, was geen staatsman, geen machthebber in
stoffelijken zin, hij leefde tot voor korten tijd als een stille
in den lande in ons midden, maar diegenen, op wie hij
zijne hand leg de voelden zich omhoog getrokken. Behoorlijk
is het den invloed van zulk een persoon naar vermogen to
bevorderen.

S y t z e H o e k s t r a werd 22 Augustus 1822 in den
Wieringerwaard geboren, waar zijn vader Doopsgezind leeraar
was. Gelijk met zoo menigeen het geval is, had hij in zijn
jeugd weer aan zijn moeder, dan aan zijn vader, den
oficieelen zielverzorger, to danken. Die moeder, Welke
aan een fielder verstand een rijk gemoed paarde, stamde
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nit een Texelsch geslacht van zeekapiteins en walvischvaarders, en kweekte bij Karen zoon reeds in zijn prille
jeugd het frissche en krachtig geloof, dat zeelieden eigen is.
In vertrouwelijke g esprekken kon men H o e k s t r a, ook nadat
hij man en grijsaard was geworden, nog hooren vertellen,
hoe die vrouw de kiem in hem had gelegd van veel, wat
later door g een macht der omstandigheden kon worden
uitgeroeid.
Ho e k s t r a bezocht de Latijnsche school to Hoorn,
studeerde van 1840 tot 1845 aan het Seminarie der Societeit
to Amsterdam, was eerst predikant ' e Akkrum, daarna to
Rotterdam en werd iii 1856 opvolger van Prof. S a m u e l
jc Ii e r aai het genoemde Seininarie. Bij de stichting
der A_msterdainsche [jniverslteit. In 17 f werd FL e k s t r a
sevens a,aii deze instellin verbonden ; gedurende een vacature
^nderwees hij daar logica, maar zijn eig enlijke leervakken,
die hi j $ } j area langg doceerde, waren : de g eloofsleer, de
zedeleer en de wijsbegeerte van den godsdienst. Hij leefde
u itsluitend voor zijn studie, totdat hij in 1873 op 51 j arigen
ieeftijd met een taleutvolle dochter nit het bekende geslacht van
e tins in het buwelijk trad. In 1 892 nam hij op f 0-jarigen
leeftijd afscheid van het hoogleeraarsambt, ofschoon hij aan
het Seminarie werkzaam had kunnen blijven, maar hij wilde
niet, dat door zijn toedoen de band tusschen Seminarie en
Universiteit verbroken zou worden.
Toen hij emeritus was, gaf hij nog 9 lij vige boekdeelen
nit over ,,Zedenleer, Geschiedenis der Zedenleer, Christelijke
Geloofsleer en Wij sg eerige Godsdienstleer." Deze dikke
bundels g even niet het beste beeld van zijn arbeid ; het
zijn bedrukte colleges, vol van belangrijk materiaal, een
goudmijn van prachtige passages aan Oostersche gewijde
oorkonden, aan Grieksche en IRomeinsche dichters en denkers, aan Duitschers, Franschen en Engelschen ontleend ;
Ho e k s t r a had veel gelezen, was to huffs in de klassieken
van alle eeuwen, en heeft meer geciteerd dan wellicht eenig
Nederlander sedert V o e t i u s; dock zijn laatste boeken, in
dagen van sours duldeloos lichamelijk lijden saamgesteld,
zijn aan elkander geregen paragrafen, wijdloopig, een enkelen
M
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keer kwalijk gestileerd en, naar het eenparig oordeel der
deskundigen, niet op de hoogte van hun tijd. 1} Zijn hart
en zijn geest zitten veel sneer in zijn oudere boeken : de
„Bronnen en Grondslagen", de „Hoop der Onsterfelijkheid"
en het voor wijden kring bestemde „Geloof des Harten".
Daar vindt men warme, diep gedachte en innig gevoelde,
ook goed gestileerde bladzijden in overvloed.
De laatste tijd van zijn leven was een periode van
veelvuldig lijden, dat verzacht werd door de trouwe zorg
van zijn echtgenoote. Hij bracht dien tij d door in het
liefelijk E+ Ilekom, op een landgoed rijk aan mooie bloemen
en heerhjke vruchten. .Aldaar ontsliep hij op 12 Juni 1898
en wend zijn stoffelijk overschot op het vriendelijk kerkhof
aan den schoot der aarde toevertrouwd.

H o e k s t r a is, gelijk in de dagen, then hij jong was,
schier van zelf sprak, begonnen met op ouderwetschen
trant orthodox to zijn. In een „Open Brief aan eenen
jeugdigen vriend ter beantwoording van enkele bedenkingen
omtrent de wondervolle g eboorte van den noon Gods en
des Menschen" lees ik aan het slot de volgende woorden :
„Zoo waarlijk wij dan aan Jezus een Verlosser, een Vorst
des levens hebben, zoo waarlijk moet ook met het oog op
de getuigenissen der geschiedenis deze dubbele waarheid
bij ons vaststaan, dat hij is:
ontvangen uit den Heiligen Geest,
en
geboren nit de Maagd Maria. 2}
In een later geschrift heet het „een onder de geleerden
open questie" of Jezus al dan itiet lichamelij k uit de dooden
herrezen is.
Natuurlijk kon hij, in dien twijfel verstrikt, niet langer
zijn geloof op verhalen aangaande wat er in een grijs verleden zou hebben plaats gegrepen doen berusten. Hij vangt
1) Men leze b.v. de kritiek van Dr. A. B ruining op Hoes t r a's
„Zedenleer" in het Juninommer van „de Tijdspiegel " van 1894.
2)

p. 91.
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th ans aan een scherpe grenslijn to trekken tusschen geloof
en weten, het onderscheid tusschen beiden to laten afhan.gen
van de soort der gronden, waarin zij wortelen.
De geloofsvoorstellingen, zegt hij thans, worden niet
aan de ervaringswereld ontleend. Als wij ze aannemen,
dan is het, omdat wij ze voor ons g eestelij k leven noodig
hebben. Wij kun nen ze dus levenswaarheden noemen,
waarheden waarop het geestesleven rust, zonder Welke de
geest, bij zekeren graad van ontwikkeling, niet levee kan.
Bij het weten zijn de gronden_ onzer overtuiging onafhankeli jk van persoonlijke waardeering. flier heeft de
maatstaf van ons oord_eel niets to maken met de veranderlijke toestanden, waarin wij zelve verkeeren.. Hier is, bij
de vereischte mate van verstandelijke ontwikkeling, r ^r^•1Yi1
van gevoelen niet mogelijk. Dit geldt vooraI van de wi-kunde, maar ook, hoewel in mindere mate, van all y, v Brig e
wetenschappen. Bi j de beoefening van de histurie spreekt
niet enkel ons verstand, maar doet zich ook de stun van
het g emoed hooren. Toch behooren onze overtuig my e n
gang aan de wat er g esehied is tot het gebied van het weten,
niet tot dat van het geloof, want op historisch terreiii is
aangroeiende waarschijnlijhheid inderdaad toenadering tot
het volkomen weten, ook al kan die hoog ste grand van
kennis niet bereikt worden. Trouwens, als wij de wiskunde
uitzonderen, is er geen enkel gebied van wetenschap, waarop
niet dikwijls gronden en tegengronden al to zeer tegen
elkander opweg en, om stellige beslissing onmogelij k to
maken. Waar dat geval zich voordoet, moest men niet
van geloof, maar liever van waarschijnlijkheid spreken. Tot het
geloof behooren alleen zulke overtuigingen, Welke rusten
op gronden, waarbij we den maatstaf des oordeels kunnen
vinden in een bepaalde gesteldheid van onzen inwendigen
mensch. Hier hangt de mindere of meerdere zekerheid
eensdeels of van de subjectieve noodzakelijkheid, waarmede
wij gelooven, anderdeels hiervan of die gesteldheid van den
inwendigen mensch, in welke onze geloofsovertuiging wortelt, al dan niet tot het wezen des menschen behoort.
Doch geloof blijft zoodanige overtuiging steeds; weten wordt
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ze nooit. Immers het voorwerp des geloofs is niet een
toestand van het zieleven, waarvan inderdaad kennis mogelijk
is; het ligt geheel buiten het gebied der ervaring. De
voorstelling van datgene, wat het voorwerp des geloofs is,
hangt wel samen met bepaalde toestanden van ons innerlijk zijn, maar het is onmogelijk dien samenhang in den
vorm van een logisch betoog to gieten, gelijk het evenzeer
onmogelijk is ons van de juistheid dier voorstelling door
waarneming to verzekeren. Dit geldt van alles, wat tot
het gebied van het bovenzinnelijke behoort. ')
Hier, dunkt mij, wordt de grens tussehen weten en
geloof beter getrokken dan indertijd door een ander vaderlandsch wijsgeer is geschied, die ons leerde, dat men het
in de geschiedenis nooit vender brengt dan tot geloof.
H o e k s t r a zou zeggen : nooit verder dan tot hooge waarschijnlijkheid. De waarde van het geloof hangt volgens
hem juist daarvan af, dat het geen weten is. Alles wat we
godsdienst of zedelijkheid noemen zou geheel van karakter
veranderen, indien de mensch zijne overtuiging omtrent de
wereld zijner idealen van buiten of ten gesehenke ontving
en hij ze niet zelfstandig vormde of reproduceerde,
daartoe gedrongen door geloof aan de waarheid van zijn
innerlijk wezen. Wie bestaan van God of onsterfelijkheid
trachten to bewijzen met argumenten, aan de objectieve
gesteldheid der wereld ontleend, leggen het er op aan den
mensch door uitwendige bander aan de wereld zijner idealen
vast to knoopen en zouden, indien ze slaagden, dat innerlijk
geloof ondermijnen, hetwelk een rijk zieleleven in zich
sluit. 2)
Zoo was H o e k s t r a idealist geworden. Zijn idealisme
bestond in geloof aan de realiteit van een hoogere wereldorde, van een wereldorde, die buiten het bereik van de
waarneming ligt, maar Welker erkenning levensvoorwaarde
voor ons is, zullen onze edelste behoeften een gezonden
1) De Hoop der onsterfelijkheid. Amsterdam P. N. v a n K an' p0
1867. bl. 14 vlg.
2) 1. 1. bl. 18.

xi

253
zin hebben. 1) Van dat geloof, zegt Ho e k s t r a, was reeds
P i n d a r u s een verteg enwoordiger, want wel noemt hij op
pessimistischen trant de menschen dagschepselen, schaduwen
van een droom, maar tevens aanschouwt hij desalniettemin
een hemelschen lichtglans, die 's menschen dag verheldert
en zijn levee liefelijk maakt. Pyth VIII.
Misschien vraagt men: is het niet beneden de waardigheid van een denkend wezen stellingen aan to nemen,
Welke op gees obj ectieve gronden steuuen ? Is g eloof, dat
om geen andere reden wordt aanvaard dan dat het troostrijk is en zijn belijder in een moedi.ge stemming houdt,
wel passend voor een redelijk schepsel2 Stel dat zulk een
^ eloof bij toe val ,juist is, moet cook dais zelfs de teiui , d i en
het v-erscha_ft, niet als onrechtmatig verwrven wordeii be
chouwd 2
Teg enov er zulke bedenking el wijst H o e k s t r a er op,
dat em' evenmiu objectieve gronden tegen als voter zijn
idealisme kunnen worden g ang evoerd. De weten_schappelij ke
w ereldbeschouwm g kent geen an deren samenhang dan (hell
van oorzaak en g evolg. Doch zij verbiedt niet to stellen,
dat iedere keten van causaliteit tevens middel is tot verwerkehjki.ng van een wereldplan. ') Wij staan pier voor eon
dilemma, moeten gelooven of niet gelooven. Kiezen we
het laatste, onthouden we ons van ieder oordeel, daar we
geen redenen zien om een goddelijk wereldbestuur aan to
nemen en evenmin om het to loochenen, welnu dan zullen
we leven en g evoelen, alsof er enkel onheilig mechanisme
is, dan zullen we ons niet door hooger macht geroepen
achten op het licht of to gaan en recht to doers, dan zullen
we, neergedrukt door de duizelingwekkend groote natuur,
ons onuitsprekelijk klein en nietig gevoelen, dan zal de
kracht in ons teruggedrongen worden, welke uit de diepten
van het gemoed onafwijsbare eischen doet to voorschijn
treden, volgens Welke men zich zelven en de wereld tracht
omhoog to voeren. Waar het een vroom idealisme als dat
1) Bronnen en Gronds lagen van let Godsdienstig Geloof. P. N. van
;Kampen 1864, bl. 24.
Bronnen en Grondslagen van bet Godsdienstig Geloof, hi. 15.
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van Ho e k s t r a geldt, baat het niet abstentionist of agnosticus to willen zijn, maar moet ieder op eigen risico een
keuze doen : of er voor of er tegen.
Daarenboven, wij hebben wel degelijk reden om voor
het idealisme partij to kiezen. Zooals Pa s c a 1 heeft gezegd :
le coeur a ses raisons, que la raison ne connait pas. Hoe
we onze rekening met het leven sluiten, hangt voor een
goed deel of van ooze wereldbeschouwing. Die laatste nu
wordt bepaald, niet enkel door de feiten der ervaring en
door de werkzaamheid van ons verstand, maar ook door
onze practische natuur, door wat we zijn als gevoelende en
willende wezens 1). Terecht zegt H o e k s t r a: „een
schepsel, dat zelf doeleinden naj aagt, kan zich niet op zijn
plaats gevoelen in een wereld, waarin zijn lijden en strijden
doelloos zou zijn en moet wel, wil hij niet tot stompzinnigheid vervallen of een proof van wanhoop worden, aan een
wereiddoel gelooven, waarin hij zelf is opgenomen." 2)
Volgens deze beschouwing zijn het de nooden des
levees, die den mensch dwingen om to gelooven 3). Men
moet dit wel verstaan. Er zijn lasten en ongeriefelijkheden,
waardoor een gezonde, krachtige natuur geenszins wordt
terneergebogen. Wie Been zwakkeling is, weet aan moeielijkheden het hoofd to bieden en zou een leven, waarin
nets to verduren, niets to overwinnen viel, zouteloos achten.
Hloeke, sterke mannen zoeken bezwaren en ontberingen,
als deze zich niet van zelve opdringen. Een zekere mate
van tegenspoed is onontbeerlijk voor het rechte levensgenot.
De levenssmarten zijn opvoedingsmiddelen, zegt P 1 a t o.
En Goethe:
Die Sch7nerzen sind' s, die ich zu BI ilfe rufe ;
Denn es rind Freunde, Gutes rathen sie.

Het is dus niet het hunkeren naar een wereld van enkel
zonneschijn, waarin de godsdienst zijn rechtmatigen oorsprong
zou vinden. De behoefte aan verlossing, waarvan her sprake
is, draagt een ander karakter.
1)
2)

1, L bL 63.
1. L bl. 116.

3)

1. 1, bl. 112---115.
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De mensch heeft er den diepsten afkeer van, dat zijn
bestaan een speelbal zou zijn van ruwe natuurkrachten,
Welke zich niet om zijn lot bekreunen. Hiertegen komt
zijn gevoel in opstand en dat is het wat, vodr en zonder
alle redeneering, de behoefte bij hem wekt om aan goddelijke machten to gelooven, tot Welke hij met eerbied kan.
opzien. Voeg bij dit alles, dat wanneer we doen en laten
der menschen op het groote wereldtooneel gadeslaan, wij
een sterk gevoel van onwil niet van ons of kunnen zetten.
Het laat zich zoo g oed begrij pen, dat, als het geloof aan het
ideaal ontbreekt, menigeen walgt van het Leven, en er zelfmoorden gepleegd worden, die niet in verstandsverbijstering
en evenmin in nootlottige uitwendige omstandigheden hun
oorsprong vinden. Er knaagt een worm aan de ziel, omdat
er hooge behoeften zijn, welke onbevredigd bhjven.
,,Het idealisme, zegt H o e k s t r a, is de o vertuiging, dat
ooze eig ene natuur ons niet bedriegt, en dat hetgeen Jezus
Sirach een s zeide ten aanzien van het zedelijk levee: geloof
aan u zelven, ook een onfeilbare regel is op godsdienstig
g ebied". 1)
-Welnu, zonder dat idealisme zouden we zelfs in de
wetenschap niets vermogen. 2} Het is waar, de natuurvorscher
als zoodanig kent, op zijn standpunt terecht, Been. werelddoel. Voor de wetenschap bestaat dat begrip niet eens.
Het wordt eerst geboren, als de mensch de verschijnselen
in de wereld beoordeelt naar een maatstaf, dien hij aan
zich zelf ontleent. Zoo wij dien maatstaf ook toepassen op
dingen, die met ons in geene of sleehts verwijderde betrekking staan en b.v. de geheele structuur der vogelen als
middel besehouwen om ze tot vliegen in staat to stellen,
de oorspronkelijke maatstaf onzer waardeering der dingen
is toch de beteekenis, die z.ij voor den mensch zelven hebben.
Het begrip werelddoel is psychologisch ontstaan uit het
geloof dat de mensch zelf doel is. Natuurlijk geen eenig
doel, maar toch doel. Indien nu de geestelijke natuur des
menschen niet to vertrouwen ware, dan zou, zegt H o e k s t r a
1)1. 1. b l . 311.
2) 1. 1. 117.
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terecht, alle weten op losse schroeven staan, dan zouden
we ons denkvermogen niet voor een kenvermogen kunnen
houden, zelfs de juistheid der logische axioma's moeten in
twijfel trekkers. l) Er gaapt geen ondempbare kloof, zooals
H o e k s t r a oorspronkelijk had aangenomen, tusschen geloof
en weten, daar de wetenschap den steun van het geloof
behoeft. Wat is het beginsel der causaliteit anders dan
een eisch, dien wij aan de natuur stellen, dat zij zich als
een tooneel van orde aan ons ontsluieren zal ? De vraag,
hoe de overtuiging, dat alles volgens onkreukbare wetten
geschiedt, in ons geboren is, kunnen wij later rusten. Maar
dit is zeker, dat zelfs de schijnbaar grootste verwarring in
de wereld der verschijnselen Naar niet omver kan stooten.
Hier doet zich een subj ectieve drang gelden, de drang om
to begrij pen, zonder welken de wetenschap stil zou staan.
Het laat zich niet inzien, waarom het plicht zou zijn to
gelooven, dat de chaos der zinnelijke ervaringen zich allerwegen in een begrijpelijken kosmos laat omscheppen, terwiji
het onrecht zou moeten heeten naar de stem des gemoeds
to luisteren, als dit harmonie eischt tusschen het groot
heelal en 's menschen eigen natuur. Het is juist dat half
instinktief besef van e^nheid met de wereld, waarop al ons
denken rust, al het pogen van den meusch om zich in Naar
to orienteeren. Zeker, hier wordt het geloof door de ondervinding geschraagd, want iedere wetenschappelijke ontdekking is een nieuw bewijs, dat de natuur binnen ruime grenzen
zich plooien laat naar de behoeften van het verstand. Maar
ook het geloof des harten verwerkelijkt zich zelf. Niet
ten onrechte is juist daarvan gezegd, dat het Bergen verzet.
Stel eens dat in zeker land der wereld het door allen als
levensdoel werd beschouwd een volmaakte gemeenschap der
menschen, of, zooals Ho e k s t r a het uitdrukt, het Koni.nkrijk Gods to stichten, spreekt het niet van zelf, dat men
dan dat koninkrijk steeds naderbij zou doen komen '
Dit alles is geheel in den geest van Ho e k s t r a gedacht. Hij laat de erken ping der levenswaarheden in de
1) De hoop der onsterfelijhheid. P. N. v. K am pen. 1867 bl. 57.
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practische zijde van onze natuur wortelen, in_ gemoed en
wil. Ik herinner mij in mijn jonge dagen eens een machtig
kanselredenaar to hebben_ g ehoord, Coquerel pere. Nog
klinkt mij het telkens wederkeerend, met plechtig handgebaar uitgesproken refrein in de ooren : „on ue
croft pas ce que l'on vent, mais cc que 1'on
peut". H o e k s t r a daarentegen heeft als de eigenlij ke bron des g eloofs het hart en niet het verstand
beschouwd, ook al was hij natuurli jk bereid toe to g even,
dat er voor formuleering intellectueele werkzaamheid werd
vereischt. 1 ) Met welg evallen w^j st hij aan, dat op g elij ke
wijzc als J ezus, ook Mohammed het ong eloof nit onwil eii
lien onwil nit zedelijke blindheid verklaart. Maar dan
nioet het =M,k i_liet nit de belijdeni.s der lippen, dock ui.t
het levee blijken of eeii volk, of ecu individu a1 dan niet
roof l is. Het is lnogelijk, dat een lnenscli er iiooit in
slaagt zijn diepste overtuiginaen onder woorden to breugen,
dat zij onbewust leven op den bodem der ziel: zij verraden
zich in zijn doe.0 eil laten. Aan de vruchten kent men de11
boom. Terecht heeft S p i zi o z a g ezeg d, dat hij de ware
atheist is, die Been hooger goed dan goud of eer of macht
uastreeft. Gelijk het niet de theoretische, maar de practische zijde van 's menschen natuur is, waardoor het geloof
wordt to voorschijn geroepen, zoo moet, naar H. o e k s t r a's
oordeel, ook de practijk over de juistheid en valschheid
der g eloofsstelling en beslissen. Zij doer zich dan als onwaar kennen, als zij een schadelijken invloed hebben op
's menschen denken, g evoelen en handelen en zoo treurig e
g evolg en na zich slepen. De waarheid van zoodanige stellingen openbaart zich daarentegen door Naar gunstige
werking op 's menschen g eluk. Die g eloofsstellingen zijn
voor de meest ware to houden, welke het heilzaamst zijn
voor de menschheid in Naar geheel en in alle betrekkingen
des levens. Daar de overtuigi.ng van den echten Christen
nit een practisch oogpunt door niets kan vervangen wordeii,
is dat een bewij s, dat zij waar is en dat alles valsch is,
1) Uroni ell eu Grondslageii, bi. 3^>5.
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wat er teg eu indruischt. Met deze gedachten, ontleend aan
„die drei Motive and Gr-iinde des Glaubens" van den beroemden F e c h n e r, is Ho e k s t r a het volkomen een.s. 1)
Ziedaar in hoofdlijnen de leer van onzen denker. Hij
heeft haar ontwikkeld in verschillende boeken, Welke over
oorsprong en groei van zedelijkheid, godsdienst en onsterfelijkheidsgeloof handelen.
Die boeken zijn vruchten van historische studie. Maas=
tegelijkertijd zijn zij zielkundige vertoogen. Want de geschiedenis der ontwikkelin g van ieder mensch, die tot een
eigen geloofsovertuiging komt, is naar H o e k s t r a's oordeel een saamg edrongen herhaling van de eeuwenlange
geschiedenis der ontwikkeling van ons geslacht. De psychologische motieven tot een steekhoudend geloof kunnen,
zegt hij, ter laatster instantie geen andere zijn dan die,
waardoor dit geloof in den loop der tijden ontstaan is.
Immers die motieven moeten ten slotte bij alle menschen
dezelfde zijn, zal er van een redelijk geloof sprake wezen ').
De historische weg is du s de eenige, die Kier tot het doel
kan leiden. De wereldgeschiedenis is het wereldgericht.
Elders zegt hij: van de g eschiedenis kunnen wij leeren
welke de grondslagen zijn, waarop het gel oof aan het
bovenzinnelijke niet alleen feitelijk rust maar tevens behoort
to rusten. Hier geldt het schoone woord van H e g e 1, dat
het werkelij ke het redelij ke is.
Het verhaal gaat, dat op de vraag van den heiligen
Ol a f: „Aan Wien gelooft gij P" een krijgshaftig Noorman tot
antwoord gaf : „Ik geloof aan mij zelf". Ho e k s t r a is er op
uit to toonen, dat de mensch in de g eschiedenis zich als
zulk een natuur van ijzer en graniet doet kennen : zijn
zelfvertrouwen is het bete in hem, mits men bij dat zelf
niet aan eigenschappen, die ook bij dieren voorkomen, als
sluwheid en lichaamskracht, maar aan het echt menschelijke
denkt. Hij gevoelt reeds op den laagsten trap der ontwikkeling tegenover de natuur, die hem van alle kanten
bedreigt, aanspraak op geluk en veiligheid to hebben, en.
1)1. 1, bl. 375.
2) 1. 1. bI. 303. De Hoop der Onsterfelijkheid, bl. 52.
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komt in opstand tegen wat aan zijn bewustzijn zich als
geweld en onrecht voordoet. Bij wilde volken treedt dit
gevoel onder de bange nooden des levees op waanzinnige
wijze to voorschijn. Zij richten hun bedreigingen tegen
lucht en wolken, zij schieten daarheen hunne pij Ien af, of
wel zij bezweren den hemel op den trant der regenmakers
bij vele negerstammen, der S j amanen bij de Mongolen, der
Angekoks bij de Esquimo's. Liever dan het geloof aan
eigen recht prijs to geven, schept de mensch zich een
onzinni.ge wereldbeschouwing, waarbij hij waant door de
macht van zijn wil zich to kunnen ontworstelen aan de
vernietig ende o vermacht der natuur. Dit is zeker een ruwe
en redelooze, maar toeh reeds bewonderenswaard krachtige
uiting van 's Tnenschen onwillekeurig geloof aan de waarheid
van zijn eigen wezen : ten spijt van alle ervaring schept
hij zich eene wereldbeschouwing, waariu hij zelf past 11.
Tog treffender in dit opzieht is het vertrouwen op ordalierl
en eeden, dat bi j vele Wilde volken wordt aangetroffen, die
nog Been begrip hebben_ van een rechtvaardigen God, maar
die afg aan op een zeker oubestemd g evoel, dat het in de
groote natuur rechtvaardig toeg aat, dat hare wrack den
meineedige treft. Vraag een barbaar naar den grond van zijn
vertrouwen ; hij kan niets noemen, hij denkt volstrekt niet
aan een machtigen, onzichtbaren wreker ; hij heeft enkel
dit besef : het moet recht toegaan ; hij g elooft aan een
gerechtigheid, die heerscht in de wereld, hij weet niet hoe. 2)
Trouwens ook de Grieksche mythe leert van de Erinyen,
dat zij, dochters van Tiranos en de garde, ouder waren dan
alle ©lympische goden, die dan ook de j ongere goden worden
gee oemd. Die Erinyen verteg enwoordigen de onverbiddehjke
wet der gerechtigheid, Welke zoo geheel in de wereldorde
zelve is gegrond, dat hare wrekende maeht evenzeer
goden als menschen treft. Hier bestaat reeds het geloof
aan een zedelijke wereldorde, welke tot verklaring van de
zichtbare wereldorde moet dienen 3).
1) Bronnen en Grondslagen, bl. 107.
2) 1. 1. bI. 110.
3) 1. 1. b1. 111.
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Dit geloof aan obj ectieve gerechtigheid spruit uit de
brow, waaruit alle echte vroomheid voortkomt. Alle godsdienst van zuiver allooi rust op de onderstelling, dat er
meer is dan ooze oogen kunnen zien en dat de wereld in
Naar geheel harmonieert met 's menschen edelste behoeften.
De ervaring schijnt een dergelijke hypothese to logenstraffen;
als bloot physische orde is de natuur een huiveringwekkend
spel van ontzettende krachten, die Naar eigen gang gaan,
zonder zich om den mensch to bekreunen. Eerst als die
orde door het geloof verheerlijkt wordt tot een rijk Gods,
waarin niets geschiedt, wat niet op een heerlijk doel uitloopt,
kan men vrede hebben met de werkelijkheid.
Hier maakt H o e k s t r a scherp onderscheid tusschen
godsdienst en bijgeloof. Bijgeloof zijn alle meeningen over
het bovenzinnelijke, die niet de strekking hebben om een
behoefte des harten to bevredigen of eenig levensraadsel op
to lossen ; b.v. in zulk een voortbestaan, als waaraan de
oude Israelieten en de Grieken v6or Pindarus geloofden,
stelt niemand eenig belang : het staat subj ectief met verni.etiging gelijk ; het is een verzinsel van bijgeloof. Niet
alle phantastische voorstelliugen omtrent het bovenzinnelijke
zijn bijgeloof. Als ze samenhangen met een behoefte van
het hart, hebben ze deel aan de waarheid, ook al beantwoorden ze niet aan de werkelijkheid. Geloof aan heksen
is niets dan bij geloof ; geloof aan Mar i a en de heiligen
is in de oog en van den verlichten Protestant geenszins
bijgeloof, alleen „een gebrekkige vorm van geloof". Uit
wezenlijk bijgeloof wordt nooit geloof geboren, ook dan
zelfs niet, als er schijnbaar een groote verwantschap tusschen
beider inhoud bestaat 1). De Grieken en Israelieten verwachtten in hun doodenrijk geenszins de verwerkelijking
van eenig ideaal ; veeleer was daar voor de eersten alle
betrekking met de Olympische goden, voor de laatsten alle
betrekking met J a h v e h afgesneden. Hunne overtuiging
g ing dus her buiten den godsdienst om; het godsdienstig
.geloof aan onsterfelijkheid kan daaruit niet zijn voortgesproten.
1) Hoop der Ousterfelijkheid, bl. 132.
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Wij zullen dus met Ho e k s t r a de vroomheid van
Grieken en Romeinen een mengsel van godsdienst en bij geloof noemen. „Hunne kinderlijke verbeelding zag in de
verschijnselen, welke de hemel den menschen toezond, daden
van den mensch verwante wezen s, aan welke evenwel in
den oudsten tij d de gedaante van menschen evenmin werd
toegekend als kleine kinderen dat doers, wauneer ze hunne
eig ene gewaarwordingen en g ezindheden overbrengen op
onbezielde voorwerpen_. Zij trachtten hun goden, schepselen
der phantasie, to verbidden om hen nit de nooden des
levens to redden."
Zoodanige natu nrg odsdienst kon op den langen dour
niet bevredigeil. Aan de Iotsbeschikki.ngen der goden lag
bij de klassieken gees goddelijk doel met, de mensehen.wereld ten grondslag. Daar zij yeen verklaring konden
geven van de raadsbesluiten van I e u s, namen zij ten
slotte hun toevlucht tot rI troostelooze gedachte van een
blind en onverbiddelij k noodlot, d. i. van een oneindige,
volkomen doellooze aaneenschakeling van oorzaken, van
een altijd vloeienden stroom der werkehjkheid, die op ieder
oogenblik de richting volgt, Welke hij hebben moet, niet
omdat het zoo het beste is, dock omdat het niet anders
kan. Een mechanisrne, dat de flood van alien godsdienst was. 1)
„Van een wereldplan der godheid, waardoor de menschheid
naar een groot en godewaardig doel geleid wordt, hadden
de wij zen on der de Heidenen Been besef. Hun godsdien stig
geloof klampte zich niet vast aan eenig ideaal ; hun goden
waren natuurmachten, wier werkzaamheid zich bewoog in
een eeuwigen kringloop. Zelfs een Aristoteles dacht zich
het leven der godheid enkel als zelfgenoegzame bespiegeling
en maakte zoo zijn God onbruikbaar voor het vroom gemoed." 2)
„Daarenboven bleven bij de klassieken zedelijkheid en
godsdienst min of meer geseheiden sferen. Eerst in Israel,
dat in anderen zin dan waarin het zelf meende een uitverkoren yolk was, ontstond het denkbeeld van een doel Gods
1)
2)

Bronnen en Grondslagen, 152-154.
1. 1, b1 146.
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met de menschenwereld." 1) De verheerlijking van Israel
en door Israel van de overige wereld, ziedaar de verwachting
der oude Israelieten van het Koninkrijk Gods."
Bij hen evenwel ontbrak nog de overtuiging, dat iedere
menschenziel een blijvende waarde heeft. Er werd enkel aan
een onsterfelij ke bestemming der uitverkoren gemeente van
J a h v e h gehecht. In het oude Israel werd het geheele yolk
gedacht als een persoon ; het heette de man Gods, de zoon
van J a h v e h, dien God wel tuchtigt, maar Loch altoos weder
met liefdekoorden tot zich trekt. Over het algemeen was
bij de ouden het gevoel van volkseenheid sterker ontwikkeld
dan dat van het recht der bijzondere persoonlijkheid.
Eerst door het Christendom, betoogt Ho e k s t r a, is het
ideaal van een zuiver geestelijk godsrijk, waarvan alle
menschen geroepen zijn burgers to worden, in de wereld
gekomen. Voortaan is dat ideaal de machtigste factor der
beschaving. Godsvrucht en zedelijkheid, vroeger dikwijls
geseheiden, zijn nu sarnengesmolten tot een geheel.
Evenwijdig met Ho e k s t r a's beschouwingen over godsdienst loopen die over zedelijkheid. Op den laagsten trap
van ontwikkeling wordt het onderscheid tusschen goed en
kwaad nog niet gekend. Oorspronkelijk hebben die termen
enkel een zinnelijke beteekenis. Zoo zegt de Bosjesman :
goed is aan anderen hun vrouwen to ontstelen, kwaad zich
zijn eigen vrouw geroofd to zien. Doch op den duur ondervindt men, dat een samenleven van mensehen slechts onder
deze voorwaarden mogelijk is, dat de zich vereenigende
iridividuen hunne persoonlijke vrijheid beperken, ten einde
daardoor in het bezit to komen of to blijven van goederen,
die hun meer waard zijn dan onbegrensde vrijheid. Terecht
zegt B a i n, dat er, behalve de grillige bepalingen, Welke in
de wetboeken der volken voorkomen, nog andere wetten
bestaan, welke even onmisbaar zijn voor een menschelijke
samenleving als voedsel voor het lichaam van ieder dier.
Zoo wordt een algemeene wil geboren, die niet als een som
1) 1, 1, bl. 173. Ik betwijfel of deze historisohe besehouwingen van
Ho e k s t r a geheel juist zijn,
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en even min als een gemiddelde to beschouwen is, maar
inhoudt wat ieder wenscht, dat algemeene regel van handeling
zij, ook al zou hij voor zich zelf g carne een uitzondering
op dien regel willen. Gesteld dat in eene maatsehappij
alle personen diefachtig zijn. Scherp zal de algemeene wil
tegen het stelen gericht zijn; immers niemand kan wensehen,
dat anderen hem zelf nadeel toebrengen 1). Hier geldt het
overoud spreekwoord : goede wetten worden geboren nit
slechte zeden. De baatzucht van iederen individu wordt
terugg edrongen door de werking der baatzucht van alle
overige individuen. De zelfvernietig ing van het eg oI sme is
een der twee weg en_ lang s welke de zedelijke ideePn ontstaan.. FIet eg oi:sme der gemeenschap disciplin Pert het
ego .sine van_ den enkeling. Op die wijze wordt de burgerlijke zedelijkheid geboren. Zoo is ervaring hier de grondslag van alle zedelijke kenni.s, ervaring opgedaau iu bet
gemeenschapsleven, in huisgezin, maatschappij en staat =' .
Doch er is nog een tweede factor van zedelijke ont-wikkeling volgens H o e k s t r a. De besten en edelsten worden
door de ondeugden van h.un omgeving telkens op nieuw
tot bewustzijn van 's menschen roeping gebracht. Door
hen ontstaat de hoog ere zedelij kheid, welke zich ver verheft
boven de blot burg erlijke. Naast den werkelij k bestaanden
algemeenen wi.l is er een ideale algemeene wil. Deze
laatste wordt verteg enwoordigd door buitengewone mannen,
profeten der toekomst ; zij zijn hun tijd vooruit, en daarom
brengen zij dien tijd vooruit. In hen ontwaakt het bewustzijn
van den adel onzer natuur. Men spreekt van natuur in
tegenstelling met bewust leven, maar men gebruikt dies
term ook in edeler zin, van 's menschen waarachtigen aanleg
en hoogste bestemming. In dezen zin is de natuur van
den mensch zijn waar en hoogste ik, niet wat hij actueel,
maar wat hij potentieel is. Van Naar getuigt S c o t u s
Er i g e n a, in dit opzicht met Ma e t e r ii n c k eenstemmig :
„Zij is de ware menschelijkheid zelve, ongeschonden aanwezig
bij goeden en boozen. Door misdaden wordt zij niet bezoedeld,
R

1) Zedenleer. Peel .I bl. 368.
2) Geschiedeni van de Zedenleer. Peel I, bl. 3.
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maar in alien is zij rein. Zij is niet beter in de goeden
of slechter in de boozen, aangezien zij volkomen vrij is van
zonde. Maar zij is enkel als idee aanwezig" 1).
Uit het voorafgaande blijkt, dat Ho e k s t r a zoowel aan
het utilisme als aan de intuItieve moraal betrekkelijk recht
toekende 2). De bloot-burgerlijke zedeleer heet bij hem
vrucht van ondervinding betreffende wat noodig is voor
instandhouding en bloei der maatschappij. Zij komt als
een eisch der gemeenschap van buiten tot den mensch.
Geweten is in zoover de tolk van den algemeenen wil
tegenover den bizonderen. Zijn uitspraken klinken categorisch, omdat het bewustzijn., dat we tot de gemeenschap
behooren, onafscheidelijk is van het besef, dat het aigemeen
'belang boven het bizondere staat. Hier geldt met nadruk
het woord, dat de regels voor de menschen zijn gemaakt, niet.
de menschen voor de regels. Doch daarmee is niet alles b ezegd.
Een psychologie, die van al onze gevoelens van betamelijkheid en al onze oordeelen over wat behoorlijk is, wil rekenschap geven, moet nog op andere dingen letten. Indien
we de poorten van het paradij s aan ons yolk konden
ontsluiten, door een onschuldige als misdadiger to bej egenen
en hem op een duivelseiland aan gruwelijke folteringen
to onderwerpen, dan zou de stem van het rechtsgevoel ons
waarschuwen, dat het een laagheid ware op die wij ze het
geluk van millioenen to verzekeren. Laat mij nog een
ander voorbeeld noemen, dat ik aan Ho e k s t r a ontleen :
„Het is zelf bedrog, zegt hij, indien de menschen zich uitsluitend als afzonderlijke, naast elkander staande individuen
beschouwen. Op de metaphysische eenheid van ons geslacht
wij zen tal van feiten. Als wij bij anderen echten geestesadel waarnemen, geeft ons dit persoonlijk een verheffend
gevoel. Omgekeerd schamen zich alien, die waarlijk menschen zijn, over de schande van hun naaste. De weldenkende
verootmoedigt zich over de heerschende zonden van zijn
1) Vrijheid in verband met Zelfbewuetheid, Zedelijkheid en Zonde.
1858, bl. 50.
2) Geschiedenis der Zedenleer. Deel II, bl. 224.
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yolk, ook al deelt hij daar volstrekt niet in." 1) Deze
woorden van Ho e k s t r a zijn behartigenswaardig, vooral in
onze dagen, nu door sommigen gezegd wordt, dat beschaafde
Engelsehen, geroepen toongevers der openbare meening to
zijn, ook wanneer zij zwijgen als het graf, niet verantwoordelijk mogen worden gesteld voor de misdadige politiek
van hun land, mits ze die maar in hun hart verfoeien.
vat daar ook van zij, waar de stem des g emoeds zich doet
hooren, verrijzen er nog hooger idealen, dan Welke de
vrucht der ervaring van solidariteit van belangen kunnen
heeten. Dan ontstaat de Broom van eeii koninkrijk der
helms den, waarvan alien behooren burgers to zijn en welks
komst ieder verhaasten tnoet. Hier vindt het zijn verklaring,
dat de (--dn d merisch, (laar hij eu kel met feiten rekent en
het goede iiitsluitend in het gevoel doet hestaan, er in
slaagt zijn geweten iii slaap to sussen., als het met zijn
`vensc•hen in botsing komt, terwiji een ander, die gelooft
ann een zedelijke wereldorde, des noods martelaarschap verduurt, ten einde niet aan zijn plicht ontrouw to worden..
Dc intuitieve moraal heeft dus binnen zekere grenzen
duizendmaal gelijk. Alleen wachte zij zich voor de dwaling,
dat de thorns aangenomen begrippen aangaande goed en
kwaad voor g een ontwikkeling meer vatbaar zijn. Terecht
leg t Ho e k s t r a, dat het ideaal in al zijn zuiverheid eerst
aan het einde van den f ang en weg der historic kan aanschouwd worden. „Hier g eldt het woord van den g rootsten
Griekschen wij ze : de uatuur van een zaak is datgene, waartoe
zij zich ontplooid heeft, als zij Naar voile bestemming heeft
bereikt." Nadrukkelij k verklaart H o e k s t r a dan ook, dat
rede en geweten, schoon_ de eerste het meest onpersoonlijke
en het laatste het meest eerbiedwaardige in den mensch,z
geen onfeilbaar kompas vertegenwoordigen ; maar, zegt hij,
toch moet men er op afgaan, want wie heeft een beter ?
Het gezag van bijbel of kerk kan er niet voor in de plaats
treden. ,,Zeker, iemand heeft gezag als hij recht van spreken
heeft en aan zijn woord mitsdien geloof toekomt, enkel
omdat hij het gezegd heeft. Erkennen wij dit recht, dan
1) Zedeuleer. Dee l H, bl. 61.
o. E. II 2
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laten wij ons door hem gezeggen. Wij vertrouwen op hem,
omdat wij hem recht van spreken toekennen." Dat vertrouwen is een uitvloeisel van de gesteldheid van onzen
geestelijken mensch, en zoo blijft dus ook pier de diepste
grond des geloofs subj ectief. 1) Wie aan cede en g eweten
het zwijgen wil opleggen, ten einde des to beter naar
de stem van een openbaring to luisteren, gelij kt op den
dwaas, die, om behoorlijk door een telescoop to zien, zich
voor of beide oogen uitsteekt. (L e i. b nit z).
Nergens toont Ho e k s t r a de theorie van den geboren
misdadiger to kennen. Intusschen zou hij haar stellig
valsch hebben g enoemd. Het aangeborene, waardoor de
eene individu blijvend van den ander verschilt, bepaalt
volgens hem niet, of iemand dies aar van gerechtigheid dan
wel handlanger der ongerechtigheid zal worden. Het bepaalt niet of het karakter goed dan wel slecht zal zijn,
maar alleen de eigenaardige gestalte, die dat g oed of slecht
karakter zal aannemen. Hier geldt het woord van P 1 a t 0:
de schuld ligt bij hem, die de keuze doet, niet bij God. 2)
Nader licht Ho e k s t r a zijne bedoeling aldus toe: „men
kan niet zeggen, dat bij het eene n aturel de verzoeking tot
slechtheid grooter is dan bij het andere. Het phlegmatisch
temperament openbaart zich in trouw en standvastigheid,
maar evenzeer in eigenzinnigheid en gierigheid. In den
lichtvaardigen losbol herkent men de ontaarding van het
sanguinisch temperament, dock, wanneer het op het goede
spoor wordt geleid, heeft het opgeruimdheid en aangenaamheid in het gezellig verkeer ten gevolge. 3) Dit alles gelijkt
als twee droppels water op hetgeen weinige dagen g eleden,
tijdens het internationaai congres voor crimineele anthropologie door L o m b r o s o en zijne volgelingen verkondigd werd.
„Le criminel ne", zoo heette het, „is niet onvermijdelijk tot
misdaad voorbestemd. Het hangt van de omstandigheden af, of
een koelbloedige natuur een wreed moordenaar, een eerzaam
1) Ret geloof des harten volgene het Evangelie, bl. 306.
2) Zedenleer. Deel I, bi. 239.
3) vrijheid in verband met Zelfbewustheid, Zedelijkheid en Zonde,
1858, bl. 53.
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slachter, dan wel een verdienstelijk ehirurg zal worden. De
neigingen, die ten slotte tot gruweldaden voeren, zouden,
indien ze bijtijds in een onschadelijke richting waren geleid,
Karen bezitter tot een nuttig lid der maatschappij hebben
gemaakt." Ook H o e k s t r a had dat alles kunnen schrijven,
maar het zou hem weerhouden hebben aan geboren misdadigers to gelooven. Daarenboven zou hij er nog lets aan
hebben toegevoegd. Met Kant verklaart hij: het komt
niet aan op hetgeen de natuur nit den mensch, maar op
wat hill nit zich zelf maakt. Dit laatste alleen bepaalt zijne
waarde, daar het zijn eenig onvervreemdbaar eigendom is.
AJ1e :: ndere g oede en nuttige eigenschappen hebben een
prij s. Men kan ze om zoo to zeggen verkoopen, tegen
a,ndere kostbaarheden op een weegschaal leggen. Ieder
talent heeft en rarktprijs : de landsheer kan een rijk
begaafd mensch op allerlei wijze gebruiken en count nit
hem slaan. Temperament heeft een affectieprijs. Het doet
lemand prettig in gezelschap zijn. Alleen het karakter
heeft innerlijke waarde en is boven alien prijs verheven.
Tiler voegt het een enkel woord over Ho e k s t r a's
indetermiuisme en over zijn strijd tegen S c ho 1 t en to zeggen.
Formeel zijn wij vrij, zegt hij, als wij, gelijk aan denk.ende wezens betaamt, niet op indrukken reageeren, voordat
cede en geweten hun votum hebben uitgesproken. Materieel
zijn wij vrij, in zoover we alleen aan dit votum gehoorzamen 1).
Aardig vergelijkt S c h o p en h a u e r den mensch, die zich
door hartstocht laat verblinden, met een duellist, die reeds
vó ór het commandowoord losbrandt. Het is enkel fair play,
zeg t hij, strij dige voorstelli.ngen aan het woord to laten
komen. Toch zijn de hartstochten niet nit den booze.
bntegendeel zijn zij wapenen der kracht. Zonder hen zou
de rede even werkeloos zijn, als eon kundig stuurman bij
volkomen windstilte. „Hartstocht alleen geeft aan afgetrokken
begrippen en stellingen handen en voeten, aan beelden en
teekenen g eest en tong en leven. Een gemoed, dat bewogen
is, treft ieder doelwit met bijzondere juistheid, ook al ligt
1) Zedenleer. Deel I, bi. 258.
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het nog zoo ver af. De volmaaktheid der ontwerpen, de
kracht waarmee ze uitgevoerd worden, de ontvangenis en
geboorte van nieuwe denkbeelden en uitdrukkingen, de
arbeid en de rust van den wijze, het ligt alles begraven in
Aan deze
den vruchtbaren schoot der hartstochten" 1).
woorden van H a m a n n schenkt H o e k s t r a zijn voile
goedkeuring. Evenwel voegt hij er aan toe, dat zelfs de
heiligste geestdrift ophoudt goed to zijn, als zij niet aan
rede en geweten onderworpen is. Men moet zich overtuigd
hebben, dat het beoogde doel goed is en tevens, dat streven
naar dat doel past in den samenhang van ons levee 2).
Pat alles, zal xneu zeggen, rijmt voortreffelijk met het
determinisme, volgens hetwelk al onze handelingen uitdrukkingen van indrukken zijn en dus aan het type der reflex-bewegingen beantwoorden. Ook die handelingen waken
daarop g een uitzondering, bij welke nadenken tusschen
indrak en reactie wordt ingeschoven en dus de terugwerking
op wat de buitenwereld to zien, to hooren en to voelen
geeft, niet rechtsstreeks, maar langs een omweg tot stand
komt. De tusschensehakel, die bezinning heet, wordt in het
zenuwstelsel door een funetie der centrale deelen vertegenwoordigd. Die centra wordt door de zinnelijke indrukken,
welke langs de naar binnen gaande zenuwen stroomen, tot
een verrichting geprikkeld, Welke zich aan het bewustzijn
als beraadslaging voordoet, en op hunne beurt prikkelen
zij de naar buiten gaande zenuwen, om zoo de uitkomst
der beraadslaging in een zekere handelwijze to vertolken.
De centrale deelen kunnen bij dien arbeid zich niet anders
g edragen dan overeenkomstig hun gesteldheid. Alles is her
zuiver mechanisme.
H o e k s t r a ontkent niet, dat, als men het menschelijk
handelen nit een natuurkundig oogpunt beschouwt, dit de
eenig mogelijke zienswijze is. De werking van rede en
geweten is dan slechts een golf in den vloed der gebeurtenissen en de keten van physische causaliteit loopt onafgebroken door den mensch henen. Het afdoend bezwaar
1) Zedenleer. Deel II, bl. 323.
2) 1. 1., b1. 329.
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teg en zulk een obj ectieve theorie is intusschen, dat het
bewuste leven voor den physicus als zoodanig niet eens
bestaat en dus Been recht heeft er zijn methode op toe to
passen. Voor hem is er enkel een wereld van rhythmisch
peen en weder dansende stofatomen. Hij houdt op physicus
to zijn, zoodra hij spreekt van een ik, dat beraadslaagt en
voorkeur schenkt. Wanneer de mensch, die slechts in de
tweede plaats physicus is, verg eet, dat hij voor alles mensch
is, en dan aan zich zelf in het mechanisme, dat hem als
physicus voor oogen staat, een plaats tracht aan to wijzen,
raakt hij met zich zelf verlegen. Dat zelf ontglipt hem,
telkens als hij het in zijn zinn.elijke wereld tracht op to
nemen. Waaroni het niet in de sfeer van het onzinnelijke
gelateii, waar het alleen to vinden is :' Zeer van pas heeft
H o e k s t r a als motto boven zijn boek, aan vrijheid gewijd,
het woord van A u g u s t i n u s geplaatst : Noli foras ire, in
to redi ; in interiori homine habitat veritas.
Wij lezen in dat boek : waar de mensch tot zelf beWustzijn komt, grijpt er niet een voortgezet natuurproces
plants, inaar iets geheel nieuws, een handeling van het Ik,
waardoor het Ik geboren wordt. De geest ziedaar de
groote waarheid door Fichte, Schelling, Hegel tot
helderheid ggebracht, een reuzenschrede op den weg der
wijsbebeerte de geest, het denkend en willend 1k, is
datgene, waartoe dat Ik zich zelf gemaakt heeft. Men zal
zeggen : om zich zelf als een Ik to kennen, moet men reeds
als een Ik bestaan. Maar dan begrijpt men niet, dat er
van prioriteit van het zelf tegenover het zelfbewustzijn
Been sprake kan zijn. Tot het wezen van het zelf behoort,
dat het dubbel bestaat : als subject en object. Prioriteit
komt toe aan het natuurleven. Heeft dit zich in het menschelij k organisme tot zulk een hoog to ontwikkeld, dat de
daartoe vereischte voorwaarden aanwezig zijn, dan rukt het
Ik zich los en komt zoo tot zich zelf. Zonder vrijen wail
zou er geen zelf bewustzijn bestaan. Het besef van Zelf to
zijn en Zelf to handelen is tevens het besef van toevallig
to handelen. De mensch leeft oorspronkelijk buiten zich
zelf, maar er komt een oogenblik, waarop de stroom van
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het bepaald wordeu afbreekt en hij zich zelf vindt door
innerlijke zelf bepaling 1).
Elders zegt Ho e k s t r a: zoodra het zelfbewustzijn outwaakt, begint er een betrekkelij ke onaf hankelij kheid van
het leven des geestes ; terwijl de stof van het lichaam
voortdurend wisselt, blijft de geest door zijn zelfbewustzijn
dezelfde. Het menschenleven is de steeds voortgaande
scheiding des geestes van de natuur, om, na voltooide
scheiding, als geest to blijven voortbestaan. Scheiding is
oorspronkelij ke eenheid bij wordend onderscheid. 2)
Nog elders zegt hij: Ik beteekent niet : Ik die denk.
Het denken is het meest onpersoonlijke. Ik beteekent : Ik
die wil, die voorkeur schenk. Terecht zegt IN c h t e: het
Ik is niet een bestaand ding, maar een handeling, nicht
eine T hatsache, sondern eine T hat hand lung 3). Het denken
gehoorzaamt aan den wil. De gedachten der profeten zijn
aan de profeten onderworpen 4). Zonder vrijheid zouden
we altoos door den stroom onzer gedachten meegesleept
worden, maar- we hebben het vermogen om sommige voorstellingen to laten glippen, andere vast to houden, nieuwe
bij de aanwezige to voegen en langs dezen weg aan den
loop onzer deukbeelden zelfstandig een bepaalde richting
to geven, zoodat ten slotte de beslissing geheel iets anders
is dan het mechanisch product der voorstellingen 5).
volgens dat alles zijn dus vrijheid, persoonlijkheid,
zelfstandigheid, vermogen om aan to vangen, een en hetzelfde s). Aardig zegt Ho e k s t r a: indien de dieren konden
spreken en Loch, wat natuurlijk ongerijmd is, daarbij dieren
bleven, zouden ze nooit vragen : wat zullen we aanvangen
Immers hun geheele doen is een voortzetten van het levee
in bepaalde richting, Welke alleen gewijzigd wordt door1)

Vrijheid in verband met Zelfbewustheid, Zedelijkheid en Zonde,_

bl. 127.
1. 1., hi. 124.

2)
3)

Zedenleer. Deel I, bl.

4)

vrijheid in verband met Zeif bewustheid enz., hi. 173.

5)

1. 1., hi. 166 en 167.

6)

1. 1., bl. 130.
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omstandigheden van buiten, terwijl ook dan de natuur der
soort het exemplaar determineert 1).
Maar, zal men vragen, wordt 's menschen keuze dan
niet op ieder oogenblik bepaald door wat hem het meest
wenschelijk toeschijnt ? Ho e k st ra geeft het volgend,
afdoend bescheid : De begeerlij kheid van twee dingen moet
soms naar zoo verschillenden maatstaf worden beoordeeld,
dat er van minder of meer begeerlijk geen sprake kan zijn.
Men kan het gewicht eener waarheid niet in ponden, grootheid van geest niet in ellemaat uitdrukken. Zoo ook bestaat er geen g emeene maat voor het zedelij k goede en
het zinnelijk aaang ename 2).
H o e k s t r a nBert dus kiesvrijheid aan, het vermogen
^m, zoolang de zedelijkheid nog in wordenden staat verkeert
en het karakter niet g eheel g evormd is, aan het leven
grootere < d klein ere wen ding en to g even . 's Mensehen zedelijk bestaan is wel in den regel voortzetting, maar toch
soxn s nieuwe aanvang 3).
Zoo'n aanvang heeft H o e k. s t r a niet traehten to verklaren., zelfs met nadruk onverklaarbaar genoemd 4). Natuurlijk, want hij past niet in een meehaniseh verband. Daarom
bepaalt Ho e k s t r a er zich toe to zegg en, dat een_ vrij e,
toevallige keuze dan plaats grijpt, als zij niet het hood-.
zakelijk gewroeht is van deze drie factoren : 's mensehen
individualiteit, zijn oogenbli.kkelijken toestand en zijn omg eving 5).
Het is de vraag of bij zoo'n vrij e keuze niet een vierde
factor in het spel komt, een factor, dien Ho e k s t r a elders
zeer goed toont to kennen : de idee des menschen, zijn
ware, onverwoestbare natuur. Dan zou alleen hij, bij Wien
het goddelijke in den mensch zijn gedragslijn bepaalt, met
recht kunnen zeggen : ik wil. Ho e k s t r a schijut dit
werkelijk bedoeld, maar pier op minder doeltreffende manier
4

1)

1. 1., bl 113.

v rijheid in verband met Zelf bewustheid enz., 148.
3) 1. 1., b1. 111, bL 87.
4) 1. 1., hi. 106.
?)

5)

1. 1., h1. 78 en 132.
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dan gewoonlijk zijne zienswijze geformuleerd to hebben.
Eeuwenoud is de vraag of de mensch bloot een stuk
natuur is, dau wel binnen zekere grenzen een onaf hankelijk wezen, een imperium in imperio. Verwant daarmede
is een ander probleem, maar van nieuwen datum. Het
betreft de plaats der groote mannen in de geschiedenis.
Sommigen zeggen, dat de wereld zou stil staan, indien er
niet bij tusschenpoozen genieen geboren werden, die hun
tijd een schrede of wat vooruitbrachten. Anderen meenen
dat de heroen van ons geslacht, wel verre van nieuwe perioden
to doen aanbreken, eenvoudig gewrochten zijn van hun
eeuw. Zij drukken niet den stempel op den tijdgenoot en
werpen niet een ferment in de geesten, maar zijn enkel
resultanten van het ras, het klimaat en de soort van beschavi.ng, to midden waarvan zij geboren worden. Persoonlijke invloed is nul of nagenoeg nul. Gelijk de boomen
groeien en vruchten voortbrengen, hetzij wij waken of slapen,
zoo doorloopen ook de geslachten der menschen den weg,
die hun door de wetter der geschiedenis is voorgeteekend,
wat ook de individuen mogen doers en later. Ziedaar de
evolutieleer van B u c k 1 e, Sp e n c e r en anderen.
H o e k s t r a, de indeterminist, komt daarteg en met nadruk in verzet. „Ten onrechte, zegt hij, stelt H e g e 1 de
individuen voor als onpersoonlijke werktuigen in de hand
van den wereldgeest. Hij laat ideeen en beginselen, even
als de zon, uit kracht van een eigen beweging over de
mensehen opgaan, maar vergeet dat de zon der waarheid
en gerechtigheid slechts door menschelijke inspanning boven
den horizont verschijnt." 1) Elders schenkt hij zijn bijval
aan deze woorden van J e a n P a u 1: „ons geslacht ontving
al zijne academische graden nit de hand van enkele ongewone leidslieden der geesten . Geheele volken staan jaren
lang op denzelfden trap van besehaving : een machtig genie
verschijnt en werkt beslissend. IDe menschheid wordt, gelijk
het oude Egypte, door goden geregeerd. Luther, Leibnitz,
1) Zedenleer. Deel I bl. 194.

3
R o u s s e a u, K a n t, F i c h t e zijn als de geboorten eener
koningin in den bijenzwerm der menschheid. Ze worden
door duizenden werkmenschen gevolgd, totdat een nieuwe
koningin hen van de oude vervreemdt. De zoog enaamd
populaire auteurs zouden zonder de g enieen, naar welke
men den tijd als naar consuls rekenen moest, niets hebben
mee to deelen." 1)
Ik g eef hies aan H o e k s t r a g elij k. Natuurlij k moet
men met P a s c a l erkennen, dat, naar g elang iemand zelf
meer geest heeft, hij ook sneer origineele individuen ontdekken zal: alledaagsche lieden merken geEn oijderscheid
tussehen de men schen op. Voorts spreekt het vn zelf, dat
het niet gen oeg is een genie to z^^n { rn eeul g i d van
duizend e n t^- worden. Men irioe t passer bij za_j u ^ a_u1^, t v i ii ^,
om vat op haar to krijg en en treedt tinders, hoe rij k lei
aafci ook, it iet iii het voile da,g Licht. Doch het genie, dat
juist op zijn tijd en aJs geroepen konit, bepa;alt we1 degelijk
den koers, dien een y olk zal inslaan. Ads ceii natie in
labiel evenwlcht verkeert, is het beslissend of has r van l i n k
dan wel van rechts een stoot wordt gegeven. Ten gevol e
van allerlei omsta ndig heden helde Eng eland er sedert eev ig en
tijd toe over zijn gel-soleerde positie als eilandrijk to verlateu.
Het imperialisme zou g ezegevierd hebben, ook zonder C h a ui
1)er1ain, Milner en IRhodes. Doch moest dit niet een
audere gestalte aannemen, al naar gelang Heidenen of Christenen zich aan het hoofd der beweging plaatsten Toen
Frankrijk door zijn groote revolutie tot regeeringloosheid
en namelooze ellende was vervallen, moest het door een
g enialen architect weer worden opgebouwd om to kunnen
voortbestaan. N a p o l e o n heeft die reuzentaak volbracht.
Zou de wereld er op dit oogenblik niet eenigszins anders
uitzien, wanneer een heros, met even scherpen blik op de
werkelijkheid als de groote Corsicaan bezat en gelijke kracht
naar geest en lichaam, dock tevens met gloeiende liefde
voor vrijheid en recht en diepen eerbied voor het echt menschelijke in den mensch, den g ig antena:rbeid to volvoeren
r l
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1) De Hoop der osterfelijkheid, bi, 356.
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had gekregen ? Neen, de massy maakt niet hare groote
mannen, veeleer kan men zeggen, dat zij de mass y modelleeren.
Volgens een fijne opmerking van Wi 11 i a m J a m e s
strij dt de theorie van Sp e n c e r ook met de ontwikkeli.ngsleer der hedendaagsche natuurkundigen. D a r w i n maakte
onderscheid tusschen oorzaken, die een individneele variatie
voortbrengen, en oorzaken, die haar hand haven. Past een
variatie bij de omgeving, dan blijft zij door natuurkeuze in
stand; in het tegengestelde geval wordt zij terugg edrongen.
Maar van de moleculaire werking en, waardoor variaties Naar
oorsprong nemen, weten wij niets, of hoogstens dit alleen,
dat zij reeds voor de geboorte van het individu Naar invloed
doen gelden en niet uit de omstandigheden kunnen worden
afgeleid. Pas dit op de g enieen toe: de g evolgtrekking
ligt voor de hand.
Doch wanneer de leidslieden der volken scheppers der
toekomst zijn, wat waarborg hebben wij dan, dat niet door
een opeenvolging van booze genieen bet rijk van Satan
wordt uitgebreid ? Aan hen die beweren, dat door een
indeterministische beschouwing der geschiedenis de vooruitgang aan het spel van het Coeval wordt prijsgegeven, geeft
H o e k s t r a een antwoord, dat in hoofdzaak aan Z e 11 e r
werd ontleend. 1) Om duurzaam over den wil der menigte
to heersehen, moet men of haar stoffelijk welzijn cif een
zedelijk belang bevorderen. Die heerschappij eindigt noodzakelijk, zoodra er wordt ingezien, dat noch het een, noch
het ander plaats g rij pt. Naarmate zelfzuchtig e sluwheid
haar doel beter bereikt, treedt het weer aan het licht,
waarom het Naar eigenlijk to doen was. Juist Naar zegepraal doet Naar in de openbare meening den bodem onder de
voeten wegzinken. Alleen het goede heeft historische duurzaamheid, want in het goede vereffenen zich alle bij zondere
belangen. Zelfzuchtig streven gaat to gronde, zoowel door
zijn innerlijke nietigheid als door de tegenspraak van buiten,a
die het to voorschijn roept. Denken we aan de geschiedenis
in het groot, dan is het levenswijsheid niet de eischen der
1) Vrijheid in verband met zelfbewustheid enz. bl. 351.
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zedewet to miskennen ; dan is dat, wat blijvenden duur
heeft, ook dat wat zijn moet; dan is het werkelijke redelijk
en het redelijke werkelijk, omdat alleen het redelijke in
overeenstemming is met 's mensehen natuur en omdat alleen
wat in overeenstemming is met 's menschen natuur alg emeene
en blijvende ondersteuning kan vinden.
In overeenstemming met 's menschen natuur als een
maatschappelij k wezen acht Ho e k s t r a het, dat slechtheid
door straf beteugeld wordt. Van T o 1 s t o l's weerloos
Christendom wil hij niets weten. „Behoort men de leer
van Jezus, dat men den booze niet wederstaan moet, letterlijk
op to vatten, dan zou hij een beginsel hebben uitgesproken,
dat de rnaatschappij olnverwerpt. Jezus bedoelt niet, volgens
H o e k s t r a, wat I ij sehijnbaar zeg t. Hij wil alleen klem
cn nadruk leg gen op (len heiligen plicht der v erg evende
Kettle" 1. Tereeht gaf S o 1 on op de vraag : „ Wat de
menschen er vooral toe brengt om slecht to handelen :'" ten
antwoord : „Als men g oeden en slechten over een kam
scheert." Niet onaardig verg elijkt P a u l s e n de maatschappij
als rechtsgemeenschap met „een omdijkt land; de plicht
jegens alle ungelanden vordert, dat men zelfs het kleinste
reetj e in den dij k stoppe, onldat anders de g eheele streek
onderloopt. Niemand .nag zich onrecht laten welgevallen,
waar hij ter wile der znaatschappij zijn recut handhaven
moet ". 2)
H o e k s t r a had er aan kunnen toevoegen, dat de g evaarlijkste misdadigers dikwijls niet in de gevangenissen,
maar op de toppen der samenleviitg, onder de machthebbers,
worden aangetroflen, en dat dit de schuld der v olken is.
Indien volgen.s den wensch van William Morris iedere
snoodaard, hoog of laag gezeten, door alle fatsoenlijke
mensehen voor dood werd verklaard, zou de gesehiedenis
van ons geslacht spoedig ophouden een tooneel to zijn,
waarvan men zich net ergernis afkeert. Doch daarvan zijn
we nog ver af, nu in onze dag en zelfs het vroeger idealis1)

Zedeleer Dee! IIi b1. 211.

2)

1, 1, 1)1. 216.
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tisch gezinde Duitschland de zoogenaamde reaalpolitiek huldigt, een politiek, die zich enkel om belangen bekreunt en
niet naar recht of onrecht vraagt, een politiek, waarvan
Prof. V a 1 e t o n de treffende signatuur gaf in deze woorden :
„De diplomaten bidden niet, maar indien ze het deden, dan
zouden ze bidden: „o God, geef dat er weer een paar zendelingen vermoord worden, opdat we een haven of een provincie
van China kunnen stelen".
Na al het gezegde kan het ons niet verwonderen, dat
er volgens 110 e k s t r a voorloopig Been echte democratie to
wachten is. Wat men zoo noemt, dat was en is: heerschappij van invloedrijke personen, aan Wier leiband het
yolk loopt. Feitelijk is er nooit en nergens een eigenlijk
gezegde volksregeering geweest. Het yolk, zooals het nu
eenmaal is, kan in willen en handelen vergeleken worden met de baren der zee; het werpt wat het vandaag
besluit dikwijls morgen omver. Vooralsnog behoort het
niet tot die schoonen, die in aantrekkelijkheid winnen,
als men ze en neglige ziet. Terecht zegt H e n r y M a i n e,
dat er, sedert de lang verloopen eeuwen, waarin de Romeinsche
keizers afhingen van de genade der Praetorianen, geen
tijdperk is to noemen, waarin de onzekerheid der regeering
zoo groot was als thans in die landen, welker reg eerders
zaakgelastigden der kiezers zijn 1).

Het schoonste boek, dat Ho e k s t r a geschreven heeft,
is naar mijn oordeel: de Hoop der Onsterfelijkheid.
Men zal vragen hoe Ho e k s t r a er in geslaagd is over
het leven pier namaals, waar men niets van weet, een
lijvig werk to schrijven. Het antwoord luidt : Ho e k s t r a
spreekt enkel over het geloof aan zoodanig leven. Men moet
niet trachten, zegt hij, de eeuwigheid op to hangen aan een
spinragdraad. Geheel iets anders is het de hoop der onsterfelijkheid voor het denken to rechtvaardigen, geheel jets
anders de onsterfelijkheid zelve to willen betoogen 2).
1)
2)

Zedeleer. Deel II, bl, 368.
De Hoop der Onsterfelijkheid, bl. 3,

- 277 Ook hier is Ho e k t r a er op uit to toonen, dat de overtuiging van hen, die de onsterfelijkheid loochenen, evenzeer als de overtuiging van hen, die Naar aannemen, waarlijk geloof is en dus in subjectieve gronden wortelt. Op de
resultaten der wetenschap kan men zich noch pro, nosh
contra beroepen.
De stelling b.v., dat alles wat ontstaan is, ook vergaan
moet, klinkt bij het eerste hooren zeer aannemelijk. Zij
zou juist wezen, indien men begin en einde mocht opvatten als correlate begrippen, welke even onafscheidelijk
samenhangen als oorzaak en werking, noord en zuid, enz.
Doch begin en eind& zijn grenzen, die ieder geheel op zich
zelve staan 1). Alleeii ht uioet worden toegegevelTi : indien
jets gehoreri is uit eiathge oorzaken, dan kan het ook ten
gevolge van eindige oorzaken weer vergaan. Het is this de
vraag of dat, wat ouzen geest in den wares zin tot geest
inaakt, aan eindige oorzaken moet worden toegeschreven
Reeds de wijzen der oudheid hebben het als een tegenstrijdigheid gevoeld, dat een veranderlijk en vergankelijk schepsel
zich eeuwige waarheden zou toeëigenen. A r i s t o t e 1 e s nam
om die reden aan, dat het redelijk denken, hetwelk op het
eeuwige is gericht, alleen verklaard kon worden uit jets in
den mensch, dat boven wisseling van tijd verheven is; hij
noemde het: de actieve rede, het eeuwige, het goddelijke
in den mensch 2).
Men wijst op de orde der natuur, volgens welke enkel
de geslachten blijven; maar wanneer men door deze analogie, aan de dierenwereld ontleend, bewijzen wil, dat er
geen onsterfelijkheid is, dan is dit betoog uiterst zwak. Hoe
zou iemand in ernst kunnen beweren, dat even als bij de
dieren, zoo ook bij den mensch, de voorname bestemming
van het individu gelegen zou zijn in de voortplanting van
het geslacht P 1k kan mij geen gezonde menschenziel denken, zegt Ho e k s t r a, in welke niet het duidelijke besef
woont, dat eigene, geestelijke ontwikkeling haar levensdoel
is. Ook in het onvergelijkelijk schoone scheppingsverhaal
1)

De Hoop der Onsterfeiijkheid, hI. 83.

2)

1. 1., hi. 84.
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van Genesis I wordt reeds aang eduid, dat mensch en dier
in dit opzieht lijnrecht tegenover elkaar staan : terwijl het
van den mensch heet, dat God hem schiep naar zijn beeld
en gelijkenis, heet het van de overige schepselen, tot tien
maal toe, dat God ze schiep „naar hunnen aard". 1)
Van den anderen kant bewij st het feit der disharm onie
tusschen menschelijke verdienste en lotsbedeeling niets voor
de onsterfelijkheid. Alleen begrippen, die tot hetzelfde
gebied behooren, kunnen in verhouding tot elkander staan ;
dus is het denkbeeld van een wanverhouding tusschen
deugd en uitwendig lot op zich zelf reeds een dwaasheid.
Ads wij van zedelijk leven enkel zedelijk geluk verwachten,
kan er van wanverhouding nooit sprake zijn. De g eschiedenis, vooral die van het oude Israel, leert ons, dat het
besef van verantwoordelijkheid, of het geloof aan vergelding van g oed en kwaad niets met de hoop der onsterfelijkheid to makers heeft en dat zij zich dan alleen innig
verbinden, als men reeds een toekomstig leven verwacht.
Zoo de oude volken aan sommigen onsterfelijkheid
toekenden, dan namen zij aan dat deze door den dood niet
getroffen werden, maar naar lichaam en ziel beiden voortleefden. Voor het ontstaan van het Christendom ontmoeten wij volgens Ho e k s t r a in de klassieke wereld nergens,
tenzij hij een enkelen philosoof, het geloof aan de onsterfelij kheid der ziel. 2)
Waarop steunt dat geloof ' Waarop moet het steunen
om den naam van redelijk to verdienen en dus het tegendeel van willekeur to zijn P
Alleen zij, zegt Hoe k s t r a, kunnen r edelij kerwij ze aan
hun onsterfelijkheid gelooven, die tot het besef zijn gekomen, niet alleen dat geheel ons aardsch bestaan zich slechts
dan begrijpen laat, als het een inleiding is, maar ook dat
dit geloof onmisbaar is voor het waarachtig leven des
.geestes, dat het een levenswaarheid is. Het zijn dus alleen
innerlijke motieven, die tot geloof aan onsterfelijkheid dringen. Dat geloof is een daad, die zonder den wil om to
1)

1, l., bl. $$ en $9.

2)

1. 1., bi. 201.

279
gelooven niet tot stand komt. De erkenning van verstandswaarheden daarentegen gaat buiten den wil om. 1)
Met levendigen bijval citeert Hoe k s t r a wat J. G.
F i c h t e eens schreef : de ware liefde is alleen op het eeuwige
gericht ; daaraan ontvlamt zij, daarin alleen rust zij. De
mensch kan niet zich zelf wezenlijk liefhebben, tenzij hij
in zich iets eeuwigs ziet. Zonder dit kan hij zich evenmin
achting toedrag en. Nog veel minder kan hij jets buiten
zich liefhebben, als hij het niet kan opnemen in de eeuwigheid van zijn gemoed. En HOEKSTRA zelf zegt : ieder menschelijk individu vertegenwoordigt bij vereischte ontwikkeling een eigev_ g estalte der menschelijkheid en is dus
waard oni ti port to levee . De echte idealist tracht alles
v at hem omringt met zich in harmonie to brengen. Geheel
ziju Ievensrichtiu is deze, dat hij de wereld schooner en
heerlijker opbouwt en in de aanwezig e werkelij kheid met
al haar arbeid, strijd en wanklanken het voorspel van lets
beters ziet ').
Nog elders zeg t hij: Welke ook onze levenstaak zij,
trouwe en liefdevolle toewijding schenkt een mensch een
gevoel van eigenwaarde en dit kan een open deur worden
voor het geloof aan een eeuwig leven. „G o e t h e beweert
zelfs, in navolging van K a n t, dat nooit een mensch van
daad en kracht aan_ eigen onsterfelijkheid heeft getwijfeld.
De hoog e beteekenis, dien arbeid heeft voor den mensehe1j ken geest, gold G o e t h e voor een bewij s van 's menschen
eeuwige bestemming ."
Men zal vragen : hoe kon H o e k s t r a, die den mensch
niet nit twee deelen, ziel en lichaam liet bestaan, aan onsterfelijkheid der ziel gelooven
Een afdoend antwoord kan ik hier niet geven. Een
vingerwij zing vinden we daarin, dat hij de uitgebreide,
borate wereld der zinnen niet voor een zelfstandige werkelijkheid hield. Wel meende hij, dat zij beter het wezen
der dingen vertolkte dan de wereld der natuurkundigen : een
donker en stil universum van rusteloos en op eenvormige
1) 1. 1., bl. 46.
1. 1., bl. 406.

2)
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wijze heen en weder slingerende atomen, een graf, waaruit
pier en daar lichtende en klinkende punten, gevoelige
wezens opduiken, om spoedig weder in den nacht weg to
zinken. Tegen de heerschende beschouwing der natuurkundigen trok Ho e k s t r a her met F e c h n e r& ne lijn.
Ook wijst hij er op, dat zelfbewustzijn, het bewustziju
van de eigen persoonlijkheid, niet aan bepaalde stof gebonden
is, want in den loop van een lang levee blijft geen atoom
in het menschelijk lichaam hetzelfde, terwijl nogtans de
grijsaard zich de tooneelen uit zijn jeugd herinnert. Ten
slotte herinnert hij aan de grenzen onzer kennis. K a n t,
zegt hij, heeft de denkende wereld met deze waarheid verrijkt : het besef van niets objectiefs to kunnen weten is de
eerste schrede op den weg der ware wij sheid 1). Hoekstra
voegt er aan toe: Intusschen was niet of breken, maar
opbouwen het doel van Kant. Hij moest de oude metaphysica
met hare phantasieen over de bovenzinnelijke wereld nit
den weg ruimen, om het terrein to effenen voor die immanente, subj ectieve kennis, die niet tot de categorie van
het weten, maar tot die van het geloof behoort 2).
Door het bezit van zoodanige immanence kennis is
Ho e k s t r a zijn leven lang gelukkig geweest.
Ieder begrijpt wat zulk een man voor zijne discipelen
was. Hij stond als een der corypheeen der moderne richting
bekend. Bij gelegenheid van zijn 25jarig hoogleeraarschap
in 1882 zeide de peer J. Bo e t j e, woordvoerder der feestcommissie, dat de moderne richting, uit verstandelijke
behoeften geboren, niet juist in de eerste plaats geschikt
was gebleken om de fijne bloesems van het godsdienstig
levee to doen ontluiken. Maar Ho e k s t r a was voor hem
en zijne commilitones nog jets weer en beters geweest dan
een goed docent, die de theoretische zijde van hun natuur
tot ontwikkeliug moist to brengen. Aan hem hadden zij
het to danken, dat zij „geen vreemdelingen" waren in het
1) Zie de Rectorale rede van Ho e k s t r a als waarnemend Rector
Magnificus, uitgesproken op 20 Sept. 1881, getiteld : „Het jaarcijfer 81", bl. 9.
2) 1. 1., bl. 15.
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menschelijk gemoedsleven. „Gij H o e k s t r a! zeide de
redenaar, hebt in ons het geloof gevoed, den ernst vermeerderd, ons bij het idealisme bewaard." Daarom werd
hem ter herinnering aan dit zilveren jubi1 een door B a r t
v a n H o v e in mariner gebeiteld beeld van P l a to, den
grooten idealist onder de oude wijsgeeren, aangeboden.
Merkwaardig is het dat H o e k s t r a uitsluitend door
zijn colleges aanzienlijke opvoedende kracht heeft weten to
ontwikkelen. Persoonlijken omgang had hij met zijn studenten weinig of niet, het eenzaam sudeervertrek stond
zelden voor hen open. Maar hij wist zijn lessen zoo in
to richten, dat zijn hoorders niet enkel voedsel voor hun
verstand, dock tevens voor hun gemoed en hun wil ontv ingen. De groote geleerde beschouwde zich kennelijk
g eroepen om voortre#fehjke Evang eliedienaars to vormen.
[Tit zijn g edrukte (ulleges blijkt, hoe hij er op nit was
aan zijn leerlingen woorden to doen hooren, Welke ze later
met vrueht op den kansel konden brengen. Aan verlichting
zonder weer werd niet door hem gehecht. „Deze soort
van beschaving, zeide hij, maakt het verstand van hen,
die zedelij k nog niet op eig en voeten kunnen staan, ontijdig
los van alle uitwendig gezag. Gaat vermeerderde kennis
niet g epaard met toenemend plichtbesef, dan voert zij
allieht tot sophistische sluwheid en daardoor tot zedenbederf. "1)
Ads echt Doopsg ezinde was Ho e k s t r a door en door
practisch. Ik zou er versehillende bewijzen van kunnen
geven, een enkel voorbeeld moge volstaan. Vertrouwen,
zegt hij, moet ge op het menschelijke in iederen mensch,
zelfs bij den grootsten misdadiger ; wantrouwen tevens moet
ge iederen u onbekenden persoon.
Als Rector Magnificus heeft H o e k s t r a een van gezonden humor overvloeiende, maar tevens diep ernstige en
zeer indrukwekkende redevoering over Optimisme en Pessimisme uitgesproken. In Felix Meritis heeft hij bij een
andere gelegenheid woorden doen hooren, die door B u s k e n
1) Zedenleer, I, bl. 129.
O. E. II 2
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H u e t als een welsprekend protest tegen de Brave-Hendriksliteratuur werden toegejuicht 1).
Hoe k s t r a heeft veel gepolemiseerd : tegen S c h o it en,
tegen Opzoomer, tegen Kuenen, tegen Tiel e, tegen
K e r n, ook tegen mij. Maar de strijd, dien hij voerde, was
nooit persoonlijk. Al zijn vijanden waren zijn vrienden.
Op menigen Maandag zaten zij na afloop der Akademiezi.tting geschaard om zijn vroolijken en smaakvollen disch.
Zijn groote goedhartigheid en milddadigheid zijn alien
bekend. Ze waren echt en inderdaad aandoenlijk. Bij zijn
begrafenis op dies mooien zomerdag to Ellekom hebben de
ooggetuigen vele „kleine luiden" zien schreien. Hij hield
er van deze woorden van E p i c t e t u s to citeeren : „Gelijk
de zon met op to gaan niet wacht op gebeden en bezweringen, maar dit nit zich zelve doet en dan aan alien
welkom is, zoo moet ook gij met uwe weldaa en niet wachten,
totdat men er u met plichtplegingen en lofspraken toe
uitnoodigt. Wees weldadig nit u zelven en ge zult even
beminnelijk zijn als de zon." Op die manier heeft inderdaad
H o e k s t r a velen goed gedaan.
De drie gratien worden hand aan hand afgebeeld,
omdat de weldaad terugkomt tot hem die haar bewij st.
Ho e k s t r a moet de juistheid van dit symbool dikwijls
hebben ondervonden.
1) Godsdienst en Kunet ; de of hankelijkheid der laatste van de eerate,
door S. Ho e k s t r a, beoordeeld door B u$ k e n H u e t in zijne : Nederiandsohe Bellettrie van 1857 tot 1876. Berate Bundel.

Lombroso's Fransche bestrijders.
POOR

Prof. Mr. W. VAN DER VLITGT.

I_. o rn b r o s 0's pleitmemorie y our zijne leer der erfelijkheid m ag bij de lezers dezer bladen bekend worden geacht.
Zij komt nePr op eene aequatie. Hij somt een treffend
aantal punten van gelijkenis op tussehen den oermensch en
den boosdoener, en trekt daaruit de slotsom : den laatste
zit de eerste in het bloed. Minder bekend, echter, is de
critiek, door Franschen op die leer g eoefend. Daarover,
in het volgende, een woord.
Het oordeel, hiervan gaan zijne Fransche rechters uit,
het oordeel over L o m b r o s o's slotsom moet afhangen
van het oordeel over de juistheid, waarmee hij achtereen
de termen zijner aequatie heeft besehreven.
Beg even wij ons dan met hem, vooreerst, naar ooze
wilde oergrootvaders, wier bloeddorstige aard in den „geboren misdadiger" heet to herleven. Of liever : neen, toch niet
naar die voorzaten. Hen, immers, schilderen reeds de oudste
raadpleeg bare oirkonden ons af, als min of weer beschaafd.
Maar veeleer naar de „natuurmenschen" van onzen tijd :
Australiers „e tutti quanti". Al klinkt ze heden jet of wat
ouderwetsch, de vraag mag toch nog wel eens worden gesteld : is het inderdaad zoo veilig, als Lo m b r o s o meent, den
hedendaagschen donkerkleurigen en den oer-arischen blanken boschmensch to houden voor gelijke grootheden en
dus, naar welgevallen, to verwisselen ? Waren ooze wilde
v6orouders, die, alleen onder duizenden andere horden en
stammen, een kroost hebben verwekt, dat den weg der
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beschaving is opgegaan, waren zij zoo volkomen gelijk aau
al die naakte Zuidzee-eilanders, die na tientallen van eeuwen
steeds even naakt gebleven zij n ? Zoo ja, van waar dan
de vatbaarheid hunner nakomelingen voor veredeling ? En
van waar de hardnekkige achterlijkheid der anderen ?
Lieden, die, of het pas geeft, of niet, den lof zingen van de wet
der oorzakelijkheid, moest die vraag wat to denken geven 1).
En flu: de andere term der vergelijking, de misdadiger.
Hoe heeft L o m b r o s o het aangelegd om hem to leeren
kennen ? Men oordeele. Hij en zijne leerlingen gaan de
tuchthuizen, de „bagno's" binnen. Daar treffen zij veroordeelde misdadigers, verharde „recidivisten" aan, lieden, Wien
de dood achter de tralies, misschien wel op het schavot to
wachten staat. Stortzeeen van misdrijven, van avonturen,
van ondeugden, die men niet noemeu wil, en van ellenden,
die men niet noemen kan, zijn, niet Bens, maar bij herhaling, over die rampzaligen - naar ziel en lichaam losgebroken, hebben hen gebeukt en geslingerd aan alle kanten,
om hen eindelijk, na tien, of twintig jaar, voor goed to
doers stranden op die sombere kust, van waar zij nu wel
niet meer zullen loskomen. Daar grijpt men hen vast.
Daar ondervraagt men hen over hun geweten. Daar voelt
men hun de pols. Daar noodigt men hen om vuistslagen
to geven op een werktuig tot het meten hunner spierkracht.
Daar maakt men eene boedelbeschrijving van hun. gebit.
Daar meet men de plooien van hun aangezicht en de onregelmatigheden van hun' schedel. En na dat alles trekt
men het besluit, dat nu, let wel! de actngeboren kenmerken
zijn gevonden, Welke over het lot dier lieden hebben beslist. Dat noemt men dan „wetenschappelijke zielkunde" !
Daar is, bij voorbeeld, een ter dood veroordeelde, die, den
voor een, al de stadien van den weg der misdaad heeft afgelegd. Den geneesheer, die hem vraagt, of hij gelooft aan
eene eeuwige gerechtigheid, lacht hij in het gezicht uit.
1) H. J o 1 y. „Le crime". 1888, blz. 6. G. T a r d e. „Etudes penalea
et eociales". 1892, blz. 136. Men vergelijke echter, wat reeds Sp e n c e r
in den aanhef der „Principles of Sociology" tegen dat vaak gebezigd argument inbrengt.
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„Aangebore-n afwezigheid van zedelijk gevoel", haast zich

de onderzoeker in zijn zakboekje op to schrijven, en een
eerste kenteeken van den „homo delinquens" is gevonden.
Daarenboven, zoo wordt gezegd, die man is bezweken voor
honderd verleidingen, waaraan anderen weerstand hebben
geboden. Men had, het zij tusschen haakj es opgemerkt, om
die wijsheid to vernemen, waarlijk geen bezoek aan het
tuchthuis noodig. „Aangeboren wilszwakte ; Aboulie, Dysboulie" : ziedaar het tweede kenmerk der gevaarlijke klasse.
En zoo gaat het voort 1).
En de uitkomsten van dat onderzoek ? Allereerst het
famous lichamelijk signalement :' Neem eons voorloopig aan,
dat hier L o m b r o s o's vondsten zich achterna hadden bevestig d. Zelfs dan was hare waarde op verre na niet die
geweest, Welke de ontdekker eraan toekende. Reeds hij
gaf toe, dat de gevonden kenmerken, noch alien boeven
eig en waren, noch ook dien lieden alleen. Ze komen, zei
hij, bij het geboefte slechts veelvuldiger voor. Laat nu eens
verder bij de onderzochteu die trekken alle aangeboren zijn
geweest. vat zou dan hoogstens zijn bewezen ? Dat wie
die teekenen to eenenmale miste, wel nooit gevaarlijk zijn
zou voor de maatschappij ? Natuurlijk niet. Dan wellicht,
dat eon samentreffen van ettelijke dier Karns-merken aan
eon persoon mocht golden als eene waarschuwing : Gij maatschappij, woes voor dien man op Uwe hoede ? Misschien.. .
indien maar niet de ondeugende Gab r i e 1 T a r d e pier het
spel bedorven had met de lastige opmerking, dat ettelijke
dier onheilspellende lichaamseigenschappen, en dan verbonden, ook regelmatig het deel schijnen to wezen van...
de vrouw ! Ook bij de schoone sekse moot de onderkaak
vaak sterker zijn ontwikkeld, de hersenpan betrekkelijk
klein , het hersengewicht gering wezen. En stellig is
haar hoofdhaar meestal even welig als het lip- en kinhaar, gelukkig ! sehaarsch. Wat Loch Naar niet belet om
de statistieken wijzen
viermaal minder dan de man,
geneigd to zijn tot misdrijf, en viermaal
het nit,
1) H. J o 1 y. „Le crime". 188$, blz. 60 seq.
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Wat in het gunstigste geval het bekende signalement
bewijzen kon, het zou hoogstens dit zijn : dat, zoover het
v6orkomen van sommige zijner kenmerken aan het lichaam
van volwassen manners op aangeborene „verwording" („degeneratie") wijst, de ongelukkigen, onder dat noodlotsgesternte
ter wereld gekomen, weer kans loopen tot misdrijf to vervallen dan kerngezonde menschen. 2) Inderdaad geen verrassende ontdekking ! Toch blijft zelfs hare waarde nog
slechts partieel, zoolang over den juisten inhoud van het
signalement eenstemmigheid niet is bereikt. En daaraan
ontbreekt veel. „De misdadiger", zegt L o m b r o s o, „is.
„vaak groot en zwaar". „Hij is noch groot, nosh zwaar",.
zeggen de Brit T ho m p s o n en de Italiaan Vi r g i 1 i o.
„Zijn schedelinhoud is beneden het gemiddelde", zegt Lo mb r o s o. „Neen, erboven", beslist een koor van anderen 3).
.,De kam van zijn achterhoofdsbeen", beweert L o m b r o s o,.
„is bij den booswicht dubbel zoo vaak als bij onberispelijke
„iieden vervangen door een gleufj e." „Dat komt", antwoordt hem Gab r i e 1 T a r d e, „ook menigvuldig voor bij
,,Arabieren en Israelieten, die over het geheel juist aan
„weinig misdrijven schuldig staan." 4) Hoe menigmaal is,
dan ook niet eene nieuwe „ontdekking" op dit veld, met
jubel eerst verkondigd, weer achteraf gelogenstraft ! Zelden,
zeer zeker, is die logenstraffing weer „ad hominem" geweest
dan in het geval van den ontleedkundige B i c h at, die d&
leer had does ingang vinden, dat logisch denken in hoog&
mate of hankelij k was to achten van de gelij kheid der twee
hersenhemisferen. Bij de lijkopening echter van den ge-leerde zelven beyond men, dat zijne hersenmassa in gansch
bijzondere mate zondigde tegen zijne leer, en van lieverledea
1) „La criminalite comparOe." 1890 blz. 48. Verg. „Philosophie pOnale"
1890 blz. 317. De tegenwerpingen van L o m b r o e o „Grim. comp." blz. 49.
n. en van Sergi (Zie Ferri „La sociologic criminelle". 1893 blz. 50 seq.)
echijnen weinig raak.
2) M a n o u v r i e r op het congres to Parij a 1889. („Actea” blz. 33.)
3) H. J o 1 y. „Le crime". 1888, blz. 279 seq.
4) „La criminalite comparee". 1890. blz. 13.
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heeft de erkentenis veld gewonnen, dat symmetrie ook
onder heldere denkers eene hooge uitzondering moet
heeten. 1) Zoo is vooral de Oostenrijker, Dr. B e n e d i k t,
een van L o m b r o s O' S ijverigste discipelen, bij herhaling van
zijne onderzoekingstochten op dit veld teruggekomen met
de kous op het hoofd. Eigenaardigheden in het hersensamenstel, aapachtige eigenschappen zelfs, door hem bij
boosdoeners geconstateerd, en dan, natuurlijk ! aangemerkt
als teekenen van vbormenschelijk „atavisme", ze werden na
eenigen tijd veelvuldig aan de hersenen van, bij hun leven
„normale", overledenen teruggevonden. 2)
Nog minder fraai ziet het er nit, als men de lichaamseigenschappen der verschillende soorten van misdadigers
gaat onderscheiden. Trouwens : een hopeloos beginners.
„Mag men", zoo schreef een vakgenoot van L o m b r o s o,3)
„zekere schrijvers gelooven, dan zal de schedelinhoud grooter
„zijn van moordertaars dan van dieven. Ook zullen de
„eersten een' anders gevbrmden schedel, dan hunne min
„gewelddadige spitsbroeders bezitten. De moordenaar zal
„zich bovendien onderscheiden door een' krommen news en
„een' doffen, koelen blik ; terwijl de news van den dief
„stomp, zijn blik scheel, of dwalend heet to zijn. Maar dan,
„hoe verklaart men het feit, dat ettelijke misdadigers van
„beroep, alvorens tot een' moord to komen, met diefstal
„zijn begone en ? Verwisselen zij wellicht van proflel, als
„zij naar eene nieuwe misdrijfsklasse overgaan ?" 3)
Zeker : er zijn hoedanigheden, die men bij sommige
misdadigers eerder dan bij andere aantreft. Maar waarom ?
Eenvoudig, omdat zij den misdadigen wil tot het plegen
van bepaalde vormen van misdrijf eerder dan van andere
in staat stellen. Een tenger kereltj e, dat niet wil deugen,
1) L. Pro al. „Le crime et la peine". 1892 blz. 14.
2) H. Jo 1 y. „Le crime". 1888 blz. 282 seq. cf. X. Fr an cot t e. „1'Anthropologie criminelle" 1891 blz. 77. De zorgvuldigate optelling en afweging van de resultaten dezer lichaamestudien vindt men in A. B a er.
„Der Verbrecher". 1893.
3)
blz. 279.

Dr. Dub u is eon, aangehaald door H. J o 1 y. „Le crime". 1888
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zal zich kw-ahjk verzocht vinden om inbreker, of straatroover
to worden. Hij wordt waarschijnlijk winkelladen-dief, of
ziakkeroller. Een zware, grofgebouwde reus, daarentegen,
wiens werklust mede omgekeerd evenredig is aan zijne genotzucht, denktt er niet aan, met dergelijke fijne kunstvaardigheid zijn geluk to beproeven. Hij beproeft liever
de sterkte van zijn' koevoet op de brandkluis, of zelfs de
hersenpan zijner natuurgenooten. Maar zal men daarom,
anders dan in hoogst oneigenlijken zin, molten beweren,
dat den eerste de slapte , den tweede de sterkte van zijn'
„biceps" voorbeschikte tot het plegen van die bijzondere
misdrijf soort, die elk gekozen heeft ? Ja, nu zij enmaal
het pad der misdaad opgingen ! Maar anders ? Stel : beiden
waren fatsoenlijke lieden gebleven. Dan zou de eerste
licht als kleermaker zijn brood hebben verdien.d, de ander
als curassier. Zou dan L o m b r o s o's school ook van de
kenteekenen des geboren kleermakers, of des geboren curassiers hebben gesproken ? Het zou nets voorbariger zijn
geweest, dan als zij nu schermt met den geboren ,,pickpocket", of inbreker. Kortom die anatomische bijzonderheden verklaren wel, waarom een zekere boef eerder bandiet
dan oplichter is geworden ; ook , waarom deze bepaalde
bandiet een' knuppel liever dan een' revolver hanteert.
Mawr, waarom hij begon met boef to ziju ? die kleinigheid
verklaren zij ons niet 1).
Zoo mag wel dit de eerste hoofdfout van L o m b r o s o
en de zijnen heeten. Terwijl zij steeds de oorzaken van
zielsafwijkingen in lichaamseigenschappen zoeken, houden
zij veel to weinig rekening met de leans; dat, omgekeerd,
verwordingsteekenen aan het lichaam uit zielsontreddering
kunnen voortkomen. Met die eenzijdigheid b angt samen
de reeds berispte overijling, die elke onregelmatigheid, aan
het lichaam (de hersenmassa bijvoorbeeld) van een' 60 jarigen
boef ontdekt, terstond verklaart voor aanb eboren, of darn
daaruit de keuze van een misdadig leven to deduceeren als
1) H. J o t y. „Le crime". 1888 blz. 290 seq. M a a o n v r i e r op het
congrea van '89 to Parys (,.Aotee" blz. 282 seq.)
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het gevolg. Inderdaad, men durft to nauwernood (zoo eenvoudig is zij) men durft to nauwernood de nuchtere vraag
to stellen, of her niet liever oorzaak en gevolg moest worden
omgekeerd ! Zal niet veelal de levenslange oorlog met de
maatschappij de „causa" zijn geweest: En waren dan na zulk
een ruw bestaan, waarin het licht aan stompers, slagen,
stooten allerminst ontbrak, de beenige uitstekken aan den
schedel, de leemten in de hersenstof, de veretteringen, de
verhardingen niet hoog s twaarschij nlij k het ,,effect"? En
zelfs ; nog daarvan afgezien, vergete men toch niet dit :
Het zijn g een „zedepredikers" alleen, het zijn ook ontleedkundigen van naam, die er met nadruk op hebben gewezen,
hoe oefening van den freest iu richtig denken, willen en
gevoelen den schedelvorm kan veredelen, terwijl ze zijn'
oinvang vergroot, en hoe, van den anderen kant, luiheid,
ontucht, misdaad eeue geestes-ontwrichting kan to weeg
brengen, die ook in uiterlijke teekenen voor een' scherpen
blik zich dry, verraadt 2).
De foot, daareven genoemd, wreekt zich niet het minst
in de bespiegeling en der school over dat lichaamsdeel, dat
nauwer dan een der overige nar het inwendig levee luistert ;
to weten : het gelaat. Classiek, als saamvatting parer eenzijdige leer to dezen aanzien, mag wel de volgende plaats
van Maudsley heeten, die dan ook regelmatig in hare vertoogen de ronde doet. „De leden der gevaarlijke klasse",
zoo beet het daar, „zijn even duidelijk to onderscheiden van
„de klasse der eerlijke ambachtslieden, als een zwart schaap
„van alle andere schapen. Vandaar, dat een beambte der
„veiligheidspolitie, of een cipier, wits hij eenige ervaring
„bezitte, hen zonder moeite herkent in de meest gemengde
„menigte, in de kerk, of op de markt. Een zekere familie,,trek wij st hen aan, als geteekende spitsbroeders, door de
„hand der natuur gebrandmerkt en aangewezen voor het
2) H. J o 1 y. „Le crime". 1888 blz. 291. A. C o r r e. „Lee criminals".
1891 blz. 312, 354. X. Franc o t t e. „1'Anthropologie criminelle". 1891
blz. 227 segq. More an Oh r is top he. „Le monde des coquina" 2 me ed.
biz. 217. cf. G o 1 a j a n n i, aangehaald door U. T a r d e. „Etudes penales et
eociales". 1892 blz. 119.
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„werk der schande" 1). „Door de hand der natuur" ! Heeft
(mag men vragen) M a u d s 1 e y die lieden zien geboren worden ?
Heeft hij hunne opvoeding bespied ? Heeft hij hen zien
opgroeien van knaap tot jongeling, en van jongeling tot man ?
Weet hij lets van die duizenderlei g emoeds-aandoeningen :
ontberingen, angsten, weifelingen, zelfverwijt, overleggingen,
tegenslagen, slemperijen, die door en over ieders hoofd zijn
heengegaan, en waarvan licht een tiende alreeds genoeg zou
zijn, om een' Apollo-kop van nature to misvormen tot eene
afzichtelijke boeventronie ? Vooral : heeft hij wel ooit die
typeu vergeleken met de wezenstrekken van „fatsoenlijke"
oplichters, „frauduleuze bankroetiers", advokaten van kwade
zaken, persmannen, die hun blad verlagen tot een middel
van afdreiging, politieke avonturiers en intriganten, kortom :
die alien, die, zonder tot de „gevaarlij ke" klassen to worden
gerekend, allicht niets minder verdorven zijn dan hare duizenden 7 Zulk eene vergelijking alleen had hem reeds kunnen
leeren, dat de verdorven man zich waarlijk niet aWjd aan
het stuitend uiterlijk verraadt 2). Hier althans sloeg Lomb r o s o een pacer malen den spijker op den kop. Bijvoorbeeld, waar hij de zware onderkaak veler misdadigers
verklaarde uit het telkens weer herhalen dier sprekende
mondbeweging, die vaak een moeitevol besluit, of wraakg edachten vergezelt. Had hij dien weg maar willen houden !
Doch het „atavisme" hield hem vast. Het ging v6or en
na de oude wij s weer op: moreel verderf uit corporeele
smetten afgeleid.
Ware L o m b r o s o minder bevangen g eweest, had hij,
met name, niet, om to beginnen, kortweg de vodrlichting
geweigerd van die mannen, die weer dan iemand in de ge1)

„Responsability and mental disease". 1874 blz. 30.

2)

H. J o 1 y. „Le crfine" 1888, blz. 294 of. A. C o r r e. „Les crimi-

nele". 1889 blz. 239, 261, 266. Em. Laurent. „Les habitues des prisons
de Paris". 1890 biz. 332. X. Fr a no o t t e. „1'Anthropologie criminelle".
1891 blz. 210. E. D o r t e 1. „1'Anthr. trim. et la responsabilite medieolCgale". 891 blz. 332. M an o u v r i e r in de „Actea du 3me congree de
Bruxelles." 1892 biz. 178. cf. f in „Zschr. f. d. ges. Strafrechtswiseensohaft", v blz. 139.
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legenheid zijn om het zieleleven der misdadigers to bestudeeren (van de gevangenis-aalmoezeniers), hij had honderd
getuigenissen kunnen vernemen voor een, ten bewijze, hoe
ook van den boosdoener de gelaatsuitdrukking betrekt, of
opklaart, al naar gelang van wat zich binnen in hem afspeelt. Hit die honderd sta pier een van den abt M o r e an,
die C a m p i, een' beruchten moordenaar, bezocht en bijstond tot op het schavot. „In de strafzitting", zoo verhaalt hij, „had ik slechts een' onbehouwen woesteling voor
„mij g ezien, brutaal, cynisch, heftig in zijne antwoorden.
„Zijn terugstootend uiterlijk grifte zich onuitwischbaar in
„mijn geheugen : een voile baard om een vaal, nij dig ge„zicht ; het magere vleesch heengetrokken over de gelaats„spieren van een verscheurend dier ; en, de 1oodkleurigF
„trekken beschijnend met een' onheilspellenden glans, twee
„kleine, woest beweeglijke, doordringende oogen, ... Wier
„schittering ik met moeite verdroeg ." En nu zie men,
welken indruk dezelfde C am p 1 maakte op denzelfden abt,
nadat de strijd volstreden, de kalmte gekomen, immers :
het doodvonnis geveld was. „Ik had thans", schrijft hij,
,,voor me een j ong mensch van gemiddelden bouw, eer
,,tenger dan breed, met eene rustige gelaatsuitdrukking,
„door een' goedigen glimlach verhelderd. Zijne oogen had,,den hunne woesthei.d verloren. Hij naderde mij eenigszins
„verlegen, de politiemuts in de hand, zich niet eer dekkend
„dan op mijn verzoek, en eerbiedig afwachtend, of ik hem
„ook zou toespreken. " 1) Wat wordt er, getoetst aan zulke
ervaringen, van M a u d s 1 e y's uitroep over het KaInsteeken,
waarmee „Natuur" den geboren misdadiger zal hebben g emerkt ?
Nemen wij thans eens, (terwijl de zielkundige gelijkenis,
tusschen boeven en wilden blijft rusten tot het slot), de
derde groep der zoogenaamd „toevallige " punten van overdenstemming. Is er wel een daaronder, dat niet eene
veel eenvoudiger verklaring toelaat, dan ons L o m b r o s o
1) 1'Abbe G e o r g e s M o r e a u. „Souvenirs de Ia Petite en de la
Grande Roquette". II blz. 380. ef. „Le monde des prisons" van denzelfde,
1887 blz. 123.
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met zijn' pretentieuzen omhaal van vborhistorisch „atavisme"
biedt ? Daar zijn, vooreerst, de bijgeloovigheid veler misdadigers en hunne zucht tot onderlinge aan^ensluiting. Het
is waarlij k vreemd, dat Lo m b r o s o niet tevens wij st op
hunne behoefte aan spij s en drank. Want ook deze hebben
zij met de onbeschaafde natuurvolkeren gemeen. Maar dat
zijn algemeen-menschelijke eigenschappen, zal men zeggen.
Zeker ! Doch Is dan sours de drang om in gevaarvolle oogenblikken eene hoogere macht om hulp to smeeken, is ook
de trek tot gezellighei.d niet even algemeen ? Voorwaar,
als pier Lo m b r o s o's redeneering jets bewees, zou de herleefde Wilde nog wel anderen, dan enkel den misdadigers
in het bloed zitten. Volgt : de boeventa,al. Gewis : de
kenmerken, om wierentwille L o m b r o s o Naar alweer ale
teeken van zijn „atavisme" doodverft, (hare neiging om
het bedoelde ding to noemen bij zijne meest in het oog
vallende eigenschap, Naar rijkdom ook aan een' grof-zinnelij ken „humor"), zij zijn er 1). Maar weder rij st, ten eerste,
deze vraag : of thans en hier die eigenschappen de boeventaal uitsluitend toebehooren P of zij niet veeleer zijn terug
to vinden in iedere volkstaal, ja, in elken tongval, die binnen zulke kringen is ontstaan, waar overkrachtig zelfgevoel
wel gaarne in eerie gedwongen ongedwongenheid zich lucht
geeft ? Men denke eens aan de spreektaal der studentenwereld. Uit eigen studietij d komt ieder man van wetenschap
allicht eene reeks van staaltj es voor den geest, to gemeenzaam
om hier to worden vermeld, die, had Lo m b r o s o recht, al onze
studiegenooten moesten doen brandmerken met animadversie
van zeer scherp geteekend „atavisme". Dan echter mag, ten
andere, ook deze bedenking niet worden verzwegen : Grove
zinnelij kheid, de ziekelij ke zu cht om het beste naar omlaag
to sleuren tot op het eigen, diep gezonken peil, is de eenige
sprekende trek in het boeven-latijn niet. Daarnaast komen
1) Voorbeelden, o. a. bij T a r d e. „La criminal.itO oomparbe". 1890
blz. 44 seq. Ook het Nederlandsch Bargoensch vertoont dezelfde eigenaardigheden. Men denke aan „dekker" (hoed), „flakkaart" (kaars), „grijze"
(galg), „zitterik" (stoel). Zie Tel r link „Woordenboek van Bargoensch",
(1886). Verg. ook F. K lug e. „Bothwelsch". (1901.)
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er, althans in het Bargoensch der mannen 1), ook voor, dieR
van wat beters spreken. Waar dit, bij voorbeeld, in Frankrijk
de gevangenis aanduidt als „le cloaque", het gerechtshof
als „le juste", den beul als „le juge de pair", het schavot
met de valbijl eindelijk benoemt met een' rijkdom van
termen, die m eerendeels lets stolsch hebben in hun' ,,humour", daar spreekt toch nit die woorden nog wat anders,
wat rijkers, i.ngewikkelders, dan dat plat zinnelijke - alleen,
waarvoor Lo m b r o s o, steeds bevang en in zij ne wi ldemansonderstelliug, uitsluitend oog en oor schijnt to hebben gehad 2). Slechts een trek is er, then geen stervelin g der
dievev taail zal ilahouJen ; dat is plechtstatig heid. Zij moge
dan niet eukel ev niseh wezen ; iro nisch, Bartel, speelseh
is zij alt jd ten minste ; deftig nooit. Welnu : op dat stuk
is zij (darop moest L o rn hr o s o zijn bedacht geweest) het
radicale tee; endeel van de talen der onbeschaafde volkeren.
Herinnere men zich even slechts den lievelingsschrijver uit
onzen jongenstijd, G u s t a v e A i m a r d, wien, trots alle
onwaarschijnlijkheden in zijne dichtingen, de waarheid, de
g elukkige locale kleur zijn er toonee? schikking nooit is betwist. De taal der „sachems" in hun' raad is er steeds
even waardi.g, breed, voornaam, als het boeventaaltj e aller
tongen zich juist door de omgekeerde trekker. kenmerkt 3).
–NognemdLombrsodev6rlifdevorgdachtenui g
in dichtmaat 4). Is het ook tot Naar begrip wel noodig,
het raadsel van het „atavisme" op to halen ? Liggen niet
andere uitleggingen veel weer vbor de hand? Dezelfde
zucht vinden wij overal, waar eene levendige verbeelding,
door nadenken weinig geteugeld, door de „rhythmische"
^entonigheid van het bestaan al evenmin gestoord wordt
om zich vrij over to laten aan Naar' eigen grilligen loop.
Wie onzer, zoover hij tot „soezen" geneigd is, heeft niet
wel gedurende eene spoorreis zich erop betrapt, dat hij,
1) H. J o l y. „Le crime". 1888, blz. 265 segq. cf blz. 268.
2) E o d e m blz. 187.
3) G. T a r d e. „La criminalitO comparee". 1890, blz. 45.
4)

Het sprekendst staaltje, dat hij geeft, is het lied van het jonge

bende-hoofd C 1 em en t op blz. 421 segq. van dl. I der Duitsche uitgave.
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aandachtig geworden op het regelmatig stampen van zijn'
waggon, bij dat geluid heel stil de maat ging slaan, en
daarna op die maat of wel bekende versj es prevelde, of
ook soms zelf begon to „dichten" ? Zoo insgelijks ontstaan
allicht de kreupelrijmpjes, die men in boerenalmanakken
vindt, ten deele in het brein van landlieden, onder het
^entonig spitten, zaaien, zichten of dorschen hunne opmerkingen en hunne ervaringen herkauwend. Welnu, waarom
zoo niet evenOens de betrekkelijk rijke gevangenis-poezie
verklaard ? Is niet des misdadigers verbeelding veelal sterker
geprikkeld en zwakker geteugeld tevens dan van de meesten
onzer : Vindt hij niet in het afgepast geluid der eigen
schreden door de holle eel, of in de opOenvolging zijner
werktuiglijke handgrepen bij den gevangenis-arbeid, van
zelf de ongezochte maat, waaraan de stroom zijner zacht
gemompelde indrukken onwillekeurig zich bindt ? Ziedaar
eene poging tot begrijpen, die boven het schermen met
„atavisme" alvast deze kleinigheid voorheeft, dat zij, behalve
het om verklaring vragende feit, ook het overeenkomstig
verschijnsel bij natuurvolken verstaanbaar tracht to waken
op den koop toe 1).
Eindelijk : L o m b r o s o's stokpaardje :
de „tatouage". Hoe treffend het binnensluipen dier wildemansijdelheid in onze gevangenissen ook schijne, pier
weder is er alle reden om eene zielkundige verklaring
boven de „atavistische" to verkiezen. De behoefte om onze
voorstellingen to belichamen in een blijvend beeld is, zooMdra werkeloosheid ons tot mij meren breng t, al zeer gewoon.
Trage schoolj ongens overdekken met namen en teekeningen
hun' lessenaar, of wel den omslag van hun ongelezen boek.
Het doorluchtigst slachtoffer der Parijsche „Commune", de
aartsbisschop Mgr. D'A r b o y, schreef op een ijzeren kruis
aan de deur zijner eel in „La Roquette" met potlood de
aandoenlijke vertroosting : „O kruis, kracht der ziel, weer
„mij gegroet !" Zeker ook, voor wie aan de bekraste „fetischen"
der wilden denkt, een rudiment van de onbeschaafdheid der
„pithecanthropi erecti" ! Wat vreemds, zoo, onder ruwe
1) H. d o 1 y. „Le orfine". 1888, blz. 177.
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gasten, wien weinig daartoe bruikbaar materiaal ten dienste
staat, en in wier samenleven uitteraard „zich groot houden"
als eeretitel geldt, die neiging licht het eigen lichaam tot
grondstof kiest ? Immers : de „tatouage" (dit zij wel bedacht)
is allerminst bij ons eene hebbelij kheid van misdadigers
alleen. Waar onbeschaafde jonge mannen, to zaamgepakt,
een levee leiden, dat zijne onvermijdelijke uren van ledigheid
heeft, (in de kazerne, op de marine- en koopvaardij schepen,
zoo g oed als in het tuchthuis), daar vindt ge allicht de
„tatouage", daar treft ge vaak den „teekenaar", die voor
eene kleinigheid zijn' kameraden de huid volprikt. Ligt
dan niet de verklaring voor het g rij pen, dat allereerst
matrozen en soldaten die mode zullen hebben ontleend aan
hedendaagsche wilden, die ze ontmoetten, en zoo ten onzent
ingevoerd ? En voorts, (dit gene feit volstaat om ook weer
hier L o m b r o s o' s gissing overhoop to stooten), als wij
ervaren lieden mogen gelooven, dan werft in de gevangenis
de „teekenaar" zijne beste klanten, niet, als hij does moest,
zoo her „atavisme" in het spel was, onder de vaste tuchthuisvogels, maar veeleer onder de onnoozele nieuwelingen,
die om eene nesterij hunne intr^e deden in de boevenwereld,
wellicht om nimmer er terug to keeren 1). Men ziet het:
op de keper beschouwd, blijft ook van de „toevallig e"
gelijkenissen weinig staan.
Gelukkiger, (het moet erkend worden), dan in de tot
her getoetste deelen van zijn vertoog, is L o m b r o s o geweest in de ontleding van het zieleleven der misdadigers.
Gemis aan karakter, onvoldoend zelf bedwang, met die
begrippen wordt inderdaad hun inwendig bestaan juist
geteekend. Toch blijft ook Kier de vraag : biedt zijne leer
van het „atavisme" een bruikbaar richtsnoer tot erklaring
van dien toestand, tot bestrijding der gevolgen ?
Onhoudbaar zijn, terstond, de stellingen, die ook voor
het grensgebied, dat den overgang vormt tusschen lichaams1) H. Jo 1 y. „Le crime". 1888 blz. 179-184. G. Tar d e. „La criminalitO comparee". 1890 biz. 42 eeq. Em. Laurent. „Les habitues des prisons de
Paris." 1890 blz. 523, 527.
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en zielsverschijnselen, de verwantschap van den booswi4ht
met den wilde ons moeten aannemelijk waken. Onbewezen
is, vooreerst, de beweerde gevoelloosheid der wilde volkeren.
Zeker : een hooge moed, in een leven van strijd dag aan
crag geoefend, eene oogenblikkelijke geestvervoering, gewekt
door de verhevenste v6orstellingen, die zijn kinderzin kan
bevatten, eene heldhaftige ijdelheid zelfs, stelt menigen
zoon der wildernis in staat om erge pijnen onverschrokken
to trotseeren. Bewijst dat echter, wat L o m b r o s o eruit
a$eidt : lichamelijke ongevoeligheid voor leed ? Maar talrijke
verhalen van ooggetuigen spreken immers van weifelingen,
ontzinkingen, hartverscheurende pogingen om de pijn een'
tijd lang doorstaan, in het eind nog to ontvlieden, bij hen
zoo goed als bij ons ? 1) Doch wat op dit stuk van den
wilde zij to zeggen, onwaar in elk geval is de beweerde
gevoelloosheid van het lichaam der misdadigers. Hier heeft
L o m b r o s o rimer nog misschien dan ergens elders zijne
v6orkeur botgevierd voor overijlde gevolgtrekkingen uit
enkele sterke stukjes. Het mag zijn, dat deze of gene
avonturier, overprikkeld door strijd, begeerlijkheid, of angst,
zekere smarten voor het oogenblik niet Celt. Het mag zijn,
bij voorbeeld, dat een s een vervolgde boosdoener, uit vrees
van to worden herkend aan zijn wonderschoon, gaaf gebit,
zich zelven een deel ervan uitbrak, zon der een' kreet to
slaken. Men moet echter wel zonderling bev6oroordeeld
wezen, om in zulke gebeurtenissen de bewijzen to zien
eener aangeboren onvatbaarheid voor pijn. Het is in dezen
met het geboefte niet anders gesteld dan met de eerlijke
lieden. Er zijn, ongetwijfeld, rabbauwen, merkwaardig hard
tegen zich zelven. Doch welke ? Uitsluitend, of zoo goed
als , de kwaaddoeners nit den akkerbouwenden stand.
Is dat jets bijzonders ? Zijn niet, in het algemeen, de boerenjongens, gehard in weer en wind bij een bedrijf, dat de
zenuwen weer staalt dan prikkelt, het contrarie van kleinzeerig ? Zie, daarentegen, den grootsteedschen straatbengel,
die tot een misdrijf is vervallen. Is hij een Spartaan ? Men
1) H. J o 1 y. „Le crime". 1888, blz. 192 segq.
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vrag e het aan de verplegers van zieke gevangeuen in I'rankrij k,
in Amerika, waar men maar wil. Uit den mond zullen zij
ten antwoord geven : de kranke, de gekwetste, de geopereerde
stadsboef is een lafaard. De eerste beste eerlijke werkman
doorstaat die beproevingen moediger dan hij. 1)
Weer twee schakels gebroken nit de keten van Lomb r o s o' s vertoog. En trouwens, (hier komen wij aan zijne
tweede hoofdfout), het overheerschend karakter van de
Europeesche boevenwereld dezes tijds is geenszins die meedoogenloosheid jegens anderer lijden, die, net behulp van
het sprookje der oermenschelijke analgesia, zoo zonder
moelte tot het onvermijdelijk „atavisme" zich herleiden
laat. 0 zeker, in ziju vaderland iuocht de zoon van bet
rijk der „banditti" terecht ons wijzen op de breede plants,
clw daar, ender de atrafbare feiteil, de daden viii geweld
beslaan. Maar on_g erecbtvaardigd was zijne g ev<)ltrekking,
dat w at wellicht van het land der Appennijnen gold, op
heel Europa moest zijn toe to passen. Reeds van Italies
aaasten buur, van Fra,nkrijk, kan, in het licht dcr statistiek,
L o m b r o s o' s onders telling niet worden gehandhaafd. Alle
overheden_, die daar rinds het midden der 19 eeuw verslagen
inleverden nopens dit punt, hebben het met zeldzame
eenstemmigheid herhaald : de daden van woest g eweld
vermirideren ; maar de daden van verbastering, van loerende en
vindin g rij ke hebzucht, de listen en schurkerij en, houden niet
op, zich to vermenig vuldigen 2). In het ruwere verleden moge
dan ook Italia de classieke bodem der misdaad zijn geweest;
thans zijn het veeleer Engeland en America die de twijfelachtige
eer genieten, Kier den Loon aan to geven. De zakkeroller, de
„wetenschappelijke" inbreker en de oplichter hebben den
bandiet overvleugeld. Ook de „recidive" juist der verharde
1) A. C o r r e. „Les criminels". 1889 blz. 214. Em. Laurent. „Les
habitues des prisons de Paris". 1890 blz. 246 segq :, 388 segq :, 393. G.
T a r d e. „Philosophie penale". 1891 blz. 257 seq.
2) H. Jo 1 y. „Le crime". 1888 blz. 156. cf. More a u C hr i stop he.
„Le monde des coquina". 2 ed, blz. 99. Merkwaardig dat reeds in 1815
J a c o b G r i m m die verandering constateerde. „Der Mord ist seltener, das
Falsum ublicher geworden." „Zschr. f. gesch. Rw. " II. 1. blz. 85.
O. E. II 2
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booswichten neigt meer tot lichtere wanbedrijven na eene
zware misdaad dan tot de omgekeerde volgorde 1). Kortom :
de middelmatige boosheid, diefstal, bedrog, misbruik van
vertrouwen, zij is het gebied, waar thans de diep3t verdorvenen bij voorkeur hunne streken uithalen. Niet alle
landen, helaas ! hebben zich zooveel moeite gegeven als
Frankrijk voor dit pijnlijkste deel van onverbloemde zelfkennis. Doch, indien men bij de nuisdrijven in den wettelijken zin des woords optelt het heirleger van wandaden
die, schoon formeel onstrafbaar, nogtans niet mogen worden
verwaarloosd bij de omschrijving van het hoofdkarakter der
hedendaagsche verdorvenheid, dan zal men wet op heel onze
„beschaafde" wereld („cum grano salis” altijd !) het woord
toepasselijk molten achten, dat reeds in 1860 een raadsheer
to Orleans neerschreef in zijn verslag aan Frankrijk's zegelbewaarder : „Niemand onder hen die terechtstonden wend
„voortgedreven door heftige driften. De ontaarding bleek
„bij hen uitsluitend to wijten aan gewetenloosheid". Ja,
zeker : verdorvenheid en zedelijke inzinking, zucht naar gemakkelijk verkregen genot, gemis van plichtbesef, onvermogen om we^rstand to bieden aan wat oog enblikkelijk
meesleept, machteloosheid tot alle gestadig e krachtsoefening,
en miskennin g, mitsdien, van Naar' zegen, dien slechts
ervaring leert op prijs stellen, dat zijn de wezenstrekken,
die men in onze misdadigerswereld genoegzaam overal terugvindt 2). Is dat „atavisme", nu, dan mag het toch wel een
zeer kieskeurig „atavisme" heeten, dat alle ,,stellige" trekken
in de boosheid der vaderen last vallen, om slechts de negatieve (met den woord : „slapte in zelfbedwang") den naneef
me to deelen.
Redenen genoeg, non ons vertrouwen op to zeggen aan
eene school, waar men, trots alien eigen lof op „natuurkundige exactheid", ten slotte ous met groote woorden
afscheept, die, ondier sehijn vain de opgegeven raadselen to
1) H. J o 1 y. „Le crime". 1888 bbc. 214. Dezelfde. „Le con*at contra
le crime". 1891 biz. 8S7 eegq.
Z) H. Jo 1 y. „La Frauae crinidnolle". 1889, M. 18---24. of. Al i m. one
op het oongree vas i 1889 to Perije („Aetee”, blz. 5Th.)
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}ontcijferen, ze meer dan vroeger ingewikkeld waken. Redenen
genoeg, om, zoolang nog het geheimzinnige verband tusschen
ziel en lichaam onopgehelderd blijft, ons to scharen bij hen,
die zielkundige problemen als deze langs zuiver zielkundigen
weg trachten to brengen tot een begin althans van oplossing.
Zij mogen, zoodoende, dan minder wiskunstig-exact to werk
g aan dan de voorstanders van schedel- en krachtsmeting.
Wie het redel ij kste deel hebben gekozen :' staat toch nog to
bezien. Zulk nauwgezet zielkundig onderzoek, aan gegevens
der statistiek voortdurend getoetst, bleef voorshands nog
hoofdzakelijk tot het „psychologen"-land r't ox;^y, tot
F'rankr jk, beperkt. Toch hebben ook de overige volkeren
Tan middel-Europa to veel met het Fransehe gemeen, om
niet uit die studien menige leering to kunnen trekker, die
Inede voor hen Naar nut heeft.
Een enkel woord slechts over de genoemde studien, zoover
ze zich richtten op die gewelddadiger vormen van misdrijf,
die nog het meeste schijnen zich to leenen tot eene verklaring naar Lo m b r o s o's trant. Geen Fransch departement, waar tot op heden een eigenlijk bandietenwezen tiert,
behalve C o r s i c a. Nu heeft men sedert eenigen tijd in
Frankrijk zich erop toegelegd de strafrechtsstatistiek voor
elk departement op to waken onder tweeerlei gezichtspunt.
Men berekende, vooreerst, het aantal misdrijven, binnen het
departement gepleegd, door wie het mocht wezen. Men
voegde daaraan toe: het getal vergrijpen, waaraan zich
inboorlingen van het departement hadden schuldig gemaakt,
hetzij binnen zijne grenzen, of daarbuiten. Voor een gegeven
departement konden, natuurlijk, de uitkomsten dier twee
statistieken ver uiteenloopen. Van de eerste kon zij gunstig,
van de andere ong unstig zijn, en omgekeerd. Ten aanzien nu
van Corsica doet zich het treffende verschijnsel vbor, dat het
cijfer der misdrijven, dsar door wie het ook zij begaan, het
onder alle departementen samen eene veel smadelijker plaats
aanwijst, dan het getal der misdrijven, die Corsicanen plegen,
daar of elders. Rangschikt men de departementen van
Frankrijk naar de aanwijzingen der eerstgenoemde statistiek,
dan is Corsica het 85e, dat wil zeggen : het laatste op vier
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na. Ordent men ze, daarentegen, naar de uitkomsten derµ
andere telling, dan schikt het bandieteneiland 20 plaatsen
op. Mag men daaruit niet deze slotsom trekken, dat de
Corsicaan erbij wint, zijn eiland to verlaten ? dat op Corsica
to zijn veel weer aan het plegen van een misdrij f blootstelt
dan er to zijn geboren ? Zoo ja, dan ligt de hoofdoorzaak
zelfs van eene zoo onmenschelijke misdadigheid als die van
het „Vendetta"-eiland veeleer in de moreele invloeden der
maatschappelijke omgeving, dan in eene zekere erfelijkevoorbeschikking 1).
„De maatschappelijke omgeving" : indien hare beteekenis
reeds voor eene criminaliteit als de Corsicaansche zoo overwegend is, niet minder moet zij dan bedui den voor de
andere soorten van misdrijven die, naar wij zagen, Naar'
stempel drukken op de verdorvenheid dezes tijds. Het onderzoek dier stof staat pas aan zijn begin. Toch mag voorhands
een uitkomst wel genoemd worden. Ret is deze : De brandpunten, de kweekplaatsen der misdaad zijn over het algemeen
geenszins armoedige gewesten, waar eene spaarzaam gezaaide
bevolking van geslacht op geslacht in het zweet haars aanschijns een zuur stuk brood verdient Z). Men vindt ze
elders. Men vindt ze, waar een gezegend klimaat, een rijke
bodem het landvolk van oudsher zijne gaven schenkt haast
em niet. Men vindt ze, ja, daar vindt men ze vooral,.
waar de vloek wordt ervaren van stoffelijken voorspoed,
die als een paddestoel omhoog schiet ; even snel van groei,_
even voos van weefsel, even nuns en giftig van sappen..
Zulk eene acute infectie van ondegelijke verrijking trekt
naar de plaats, waar zij is uitgebroken, van aller heeren
landen een' stroom gelukzoekers bijeen, gewent hen aan genietingen, waarvoor zij haast geen' vinger hoefden nit to steken,.
maar stelt hen tevens met zijne schokken en zijne wisselingen
1)

H. Jo 1 y. da France criminelle", blz. 43 eegq. Cf. blz. 103.

2)

Ook G a r o fa 10 legt daarop nadruk. Cf. Tarde „Philosophies

pOnale". 1890 blz. 382 segq. Iets dergelijka beweert voor Pruissen L.
Stark e. „verbrechen and verbrecher in Preussen 1854--1878." 1884..
blz. 86-128.
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bloot aan alle verlei dingen van een leven bij den dag .
Het behoeft wel nauwelij ks gezegd : de groote middelpunten
van geestelijk en stoffelijk verkeer (eene stad als Parijs met
name) zijn her het eerst bedoeld 1). Maar toch niet zij alleen.
Eene kleine havenplaats, bijvoorbeeld, als dat Cette, waar de
beruchte moordenaar van C a r n o t zijn boevenstuk beraamde,
een plaatsj e, dat, door welk „gelukkig" toeval ook, op Bens zijn
scheepvaartverkeer, zijn' handel, zijn' bodemprijs eene ongedachte vlucht ziet nemen, staat bloot aan wezenlijk gevaar van
even snel naar den kelder to gaan op de Label der algemeene criminaliteit '). En zelfs eene provincie als Normandie, een land, overvloeiende van melk en honing, dat
met zijne vette weiden den boer, terwiji hij „wacht en stille
zit", verrij kt, kan letterlij k in alle vormen der misdadige
Iaag hartig held, in dronkenschap der beide seksen, in ontucht,
brandstichting, valschheid, afzeulen naar eene diepte van
cynisme, die de armste heidestreek niet kent 3). In het
kort : w iar ooit goeddeels fortuinlijke en bovenal zeer
plotseling e verhooging van Naar welstandspeil eene bevolking lokt met overvloed van gelij kvloersch genot en ruimte
van vrijen tijd, daar wordt, tenzij de volksconscientie zich
krachtig weerbaar toont, de mass y gauw verwend, daar
kiemt bij allen_g s meer eene slapte van den wil, eene zucht
tot zalig niets doers, een afkeer van elke inspanning, die
den aangetaste niet fang bestand laat blijven tegen de eerste
beste verzoeking tot het kwade. „Het zijn sterke beenen,
die de weelde kunnen dragen" : dat geldt inzonderheid van
zulke weelde, die onverhoeds ons wordt op het lijf geworpen,
daar zij to licht de been en, die Naar dragen moeten, ontzenuwt en verzwakt.
Maar nog geduchter dan die valsche voorspoed zelf is
1) H. Jo 1 `T . „La France criminelle". 1889 blz. 88 segq. Hetzelfde
vindt men y our Berlijn in 12 „Die Verbrecherwelt in Berlin." „Zschr.
f. d. ges. Strafrechtswissenechaft". V blzz. 116 segq.
2)

H. J o 1 y. „La France crimin.elle". 1889 blz. 105. G. T a r d e

,,Philosophie pOnale". 1890 blz. 339 seq.
3)

H. Jo 1 y . „La France criminelle". 1889 blz. 115 aegq ; G. Tar d e

,,Philosophie ponale". 1890 blz. 338 seq.
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zijne haast onontkoombare wisselvalligheid. Waar op den barometer van den welstand zoo's plotselinge rij zing is geschied,.
zijn vroeg of laat vrij sterke dalingen, schommelingen
althans, welhaast met zekerheid to wachten. Welnu, laat
in eene wereld als daareven werd geschetst, zoodanige daling
intreden. Wat dan? Daar zien op eenmaal duizenden zich
geplaatst v6or de noodzakelijkheid om afstand to doen van
weelderige levensgewoonten, die juist hunne kracht tot
zulk eene forsche breuk hebben ondermijnd. En zoo allicht
eene groote instorting zich lang last wachten, gedeeltelijke
omkeeringen, pla atselij ke onheilen, persoonlij ke „bankroetj es"
van dien acrd komen, dat spreekt ! gedurig voor 1). Hoe
zal het slachtoffer van zulk eene ramp zich redden? Nog
Bens: tot kloeke bekeering is hij licht, zedelijk, evenzeer
onmachtig, als, geldelijk, tot het voortzetten van zijn
hoogopgeschroefd bestaan alleen met eerbare middelen. De
genoegens, die hij niet meer missen wil, moeten worden
betaald. De ledigheid, waaraan hij zich heeft gewend, is.
hem to zeer behoefte geworden, om hem to veroorloven het
noodige langs den koninklijken weg to verdienen. Zoo
begint hij met eene daad, die „nog zoo erg niet is", al
kan zij het voile daglicht reeds niet zien. Zij gelukt. De
booze gevolgen, waarvoor hij beducht was, blijven uit. Dat
prikkelt zijne stoutmoedigheid, terwijl nog bovendien het
festijn, het galante avontuur, dat hem het bedreven kwaad
vergeten, het fortuintj a snel verbrassen doet, den arbeid
nog eens verbreekt, de kracht tot werken alweer verder
sloopt dan het tot pier geschied was. Voor den misdadiger
bij Coeval is nets noodlottiger dan de „goede" uitslag van
zijn eerste vergrijp. Hij maakt zich wijs, dat het zoo wel altijd
gaan zal. Hij wordt gemeenzaam met misdadige gedachten,
allengs met misdadige kringen, en dan haast zeker, vroeg
of laat, met misdadige ondernemingen 2). Er zijn er, zonder
1) H. Jo 1 y. » La, France criminelle". 1889 blz. 218, 250 eegq, 282
eegq, 301 segq, 351, 423.
2) H. Jo 1 y. „Le crime". 1888 blz. 97 en 89. cf. 1 'A b b E Georges
M o r e a U. „Le monde des prisons". 1887 biz. 210. Dezelfde : „Souvenirs de
1a Grande et de la Petite Roquette". II blz. 43--56.
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twijfel, die op dat hellend vlak niet verder dalen dan tot
eene betrekkelijk geringe diepte ; „recidivisten" 30, 70 maal
misschien, maar nooit aan erger schuldig dan aan bloote
omzwerving zonder middel van bestaan 1). Doch Wien het.
onheil treft, dat hij na een, twee misstappen verzeilt raakt
in de wereld, die men niet noemt met Naar duizendvormig
woekerplanten- en bloedzuigersbestaan 2), hij zakt van Iieverlee
al dieper, dieper, totdat de politie op een ernstig misdrijf
hem betrapt en de rechter hem voor langen tijd verwijst
achter slot en g rendel.
Hoe het dan verder met hem gaat P Laten de eig en
woorden van L a e e :i a i r e, den koning der misdadig ers, dat
ens vertellen, en tevens ons erop wij zen, dat met een
punt van haar program ten minste (het systeem der opsluiting
in eenzaamheid) de veelgesmade ontferming sommiger
„classiekeii", indien al niet het beoog de goed bereikt
dan Loch veel kwaad g estuit heeft 3). „Wat wordt er," zoo
schreef L a c e n a i r e in zijne autobiographie, „wat wordt er
,,van den j ong en g evangene, lien men werpt in het onzalig
,,gezelschap zijner lotgenooten P Hij hoort voor de eerste
„moral de afschuwelijke taal van C a r t o u c h e en Po u„1 a ill e r: het boevenlatijn. Wee hem, als hij niet aanstonds
„met hen zich op €en lijn stelt, niet hunne gedragsregelen,
„hunne spreekwijze overneemt ! Hij zou niet waardig worden
„geacht zijne plaats onder de „vrienden" in to nemen. Zijn
„verzet zou zelfs op de bewaarders g een' indruk waken,
„(die meestal de partij kiezen van haantj e den voorste). Bij
„het kennismaken met die gemeenheid in woorden en
„gezindheden bloost de ong elukkige. Dat is de laatste rest
„van schaamtegevoel en onsehuld, die hij nog meebracht.
„Reeds berouwt het hem, niet evenveel to hebben misdreven
1) Em. Laurent. „Les habitues des prisons de Paris. " 1890 biz. 48.
2) H. J o 1 y. „Ge crime". 1888 Mm. 115 seqq. 130 seqq. G. Mace.
„Mes lundis en prison." 1889 blzz. 109-135.
3) cf. L'Abbe Georges More au. „Le monde des prisons". 1887 blz.
205 seqq. Dezeifde. „Souvenirs de lay Petite et de la. Grande Roquette". I
Wz. 20. G. Tar d e: „La e-rimiinalite comparee". 1894 blz. 87 eeq. H. Jo 1 y.
„Le combat contre le crime". 1892 Ma. 244 seqq. of. 183 seqq.
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„als zijne lotgenooten. Hij vreest hun' spot, hunne verachting.
„Want op de banken van het „bagno" ke pt men ook
„onderlinge achting en geringschatting, en ook daar streeft
„men ernaar de achting to verdienen. Zoo doet hij dan
,.zijn best. Om niet langer voor een' stumper door to gaan,
„volgt hij het vborbeeld der makkers, en leert hij hunne
„taal. Nu kunnen dan de „vrienden" hem de hand reiken,
„zonder to kort to doen aan hunne waarde. Let wel! Tot
„zoover is alles slechts de aanvechting van ijdelheid, die
„niet voor groen wil doorgaan. De verandering raakt slechts
„het uitwendige ; het karakter liet zij nog ongedeerd. Twee,
„drie dagen, in deze kolenschacht gesleten, vermochten het
„nog niet geheel to bederven. Maar geduld ! De eerste
„schrede is gesehied. Men blijft to halverwege niet staan".1)
En, mag men wel er bij voegen, als zich de deur sluit
achter den ontslagene, dan is daar de maatschappij, die
hem verstoot 2), de kring der al vroeger losgelaten
kameraden, die hem opwacht met open armen 3). Zij
beiden zorgen er wel voor, dat de weg nu verder worde
afgeloopen ten einde toe.
Valsche schaamte en valsche ijdelheid, ziedaar dus, wat
den misdadiger bij Coeval verlaagt tot een' misdadiger uiit
gewoonte, den misdadiger uit gewoonte tot een' misdadiger van beroep. Wat in de groote samenleving prikkelt
tot menige heilzame daad, (het hechten aan den lof, het
vreezen voor den blaam der broederen) in de wereld des
misdrijfs zweept het, juist omgekeerd, van kwaad tot erger.
Totdat, wanneer eene lange afwisselende reeks van bovenmenschelijke inspannende tijden en dan weer weken, maanden der meest ontzenuwende vadsigheid, gevoel en verbeelding
gelijkelijk hebben ontredderd en ontwricht, ten slotte alle
zelf bed Wang to loor gaat, en slechts het uitwendig levenslot
1) Aangehaald in 1'Abbe G e o r g e s M o r e a u. „Le monde des prisons".
1887 blz. 280 seqq. of. eodem. blz. 29--36, 230, 244, 256 seqq. H. Jo! y.
„Le crime". 1888 blz. 87. 153 seqq.
2) G. Tar d e. „La criiminalite compares." 1890 blz. 86.
3) L' Abbe Georges More a u. „Le monde des prisons". 1887 blz.
285 seq. cf. 343.
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beslist, of nit dit menschelijk wrak nu verder een gewone
boef, dan wel een booswicht van den eersten rang zal groeien.
Is dan, intussehen, zulk een man ten slotte eeii zedelijk
monster, een volstrekt onverbeterlijk wezen geworden ?
L o m b r o s o bleek ons om het antwoord niet verlegen.
Maar as wij nu eens zijne gronden voor dat bescheid losmaken van zijne theorie reopens den „pithecanthropus redivivus", waarop komen dan de „bewijzen", die hij aanvoert,
neer ? Laten wij het lichtvaardig beroep op volksspreekwoorden, op het overoude wantrouwen der mass y tegen rood
Naar, of schele oogen, ter zijde, zoo moeten wij getuigen
L o m b r o s o's „doeumentaire feiten" komen neer op de beweringen van, door hem of anderev onder y raag de, boeveii
zelven. Teen men den rooverhoofdman D a m i a an IF-I e s s e 1,
.iladat hij 2G malen was veroordeeld en bestraft, de vraag
deed, waarom hij toch nooit zich beterde, g of hij het smalend
wederwoord terug : ,, Wauneer hebt Ge ooit een' bekeerling
„de g evangenis zien v erlaten 2" Toen men den bandiet T 0 rt o r a v6or de gezworenen beschuldigde van diefstal, riep
hij uit : „ Wat P Diefstal P Dieven zijn de groote lui in de
„stad, en als ik hen ombreng, hebben zij hun verdiende
,,loon". En desgelijks verklaarde L a c e n a i r e, slechts met
de grootere fij nheid, die hem tot den „Mij nheer" onder het
geboefte stempelt : „Ik weet dat ik kwaad doe. Wilde
„iemand rnij dat teg enspreken, ik zou hen een' schof't
,,noemen. En toch kan ik niet anders. Ik vind het nu een„maal zoo prettig." „Dus," alzoo luidt L o m b r o s o's gevolgtrekking, „de heeren zijn onverbeterlijk, omdat zij het zelven
„erkennen." Niets schijnt zoo afdoende. En toch: niets is
het zoo weinig. Hoe moeilijk naspeurbaar zijn de diepten
van het gemoed ! Welke geestelijk-gezonde mensch zelfs
kan met eenige beslistheid aangaande zijn eigen zielsbestaan
verzekeren, dat daarin deze of gene neiging, de behoefte
aan rooken, bijvoorbeeld, in waarheid onuitroeibaar zich
heeft vastgeworteld P Welk eene menschenkennis is dat dan,
die aan dergelij ke loszinnige grootspraak eenig e, laat staan :
beslissende waarde toekent P Want grootspraak zijn die
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beweringen zonder twijfel. Reeds was er sprake van de
rol, die ziekelijke ijdelheid in het bestaan dier lieden
speelt. 1 ) Welnu, gees schooner kans voor zulk een' trek
em voluit aan het licht to treden, dan in de openbare
strafzitting. De meeste helden der misdaad zijn bij die
gelegenheid echte „aanstellers". Zij gevoelen zich, als het
ware, op een tooneel. Zij weten dat de blik der vrienden,.
en zelfs van het publiek met griezelend me^gevoel op hen
zich richt. Die spanning gaande to houden, de vrienden
to overbluffen met „cynisme", de wereld to verbijsteren door
uitingen van bovenmenschelijke verdorvenheid, 2) ziedaar
het eenige, waarop dan hunne averechtsche roemzucht zint.
En kan men gelooven, dat zelfs in een „onderonsje" met
Lo m b r o s o, of een' anderen natuurvorscher, die stemming
luwen zal ? Integendeel ! Reeds het besef, dat die mijnheer
daar komt om hem to bestudeeren, als eon merkwaardig
geval, plaatst onzen booswicht immers in g edachten tegenover eon niet minder vereerend gehoor : de gezamenlijke
beoefenaars der boeven-wetenschap P Voor aanstellerij, dug,
daar niet minder grond dan ter terrechtzitting.
Een' juisteren blik op den gemoedstoestand van het
beroepsgeboefte gunt, wederom, ons L a c e n a i r e in een
gesprek, voor welks echtheid de verhaler instaat. „Gelooft
„Gij, L a c e n a i r e ", vroeg hem iemand, „dat alle y uit is
„met den dood P" „Dat is iets," luidde het antwoord, „waar„aan ik nooit heb willen denken" 3). Het gebeurt ook ons
meermalen, dat wij hoofdzakelijk hferom volharden in eene
slechte gewoonte, (stork rooken, uachtwerk, ongenoegzame
beweging), wijl wij ons hardnekkig afsluiten voor al,
vat twijfeling kon wekken aan hare ongevaarlijkheid.
Menge zieke sterft, omdat hij opzag tegen het doodvonnis,
dat misschien de dokter, zoo hij dezen raadpleegde, hem
1) More a u Chris to ph e. „Vari^tOs de coquins". 1865 blz. 197.
L'Abbe Georges More a u. „Le monde des prisons ". 1887, blz. 134-138,
216, G. Mace. „Mes lundis en prison " . 1889 blz. 62 segq.
2) Het „argot" noemt dat: „Epater la grinche (het geboefte) et
„lee bourgeois" (het publiek).
3) H. J o l y. „Le crime". 1888 blz. 222.
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zou beteekenen. Sorns boet een eerlijk handelaar voor dep
knoeierijen van zijn' vennoot, omdat hij opzag tegen de
pijnlijke ontdekking, waartoe hij wel vermoedde dat scherper•
toezicht hem zou bren gen. Waarom zal zoo niet ook een
L a c e n a i r e het inkeeren tot zich zelven schuwen als de
pest, omdat hij opziet tegen de aandoening, die dan allicht
hem overmeesteren zal ?
Er is een oogenblik, waar, naar het oordeel van ervarenen, dat comediespelen voor zich zelven en voor anderen
pleegt op to houden. Het is het oog enblik, wanneer het
vonnis gestreken, „het gordijn gevallen" is. Dan ook wordt
liefst het werk der „opwekking nit de zedelijk-dooden"
beproefd, althans : beg on.nen l 1. Ongelukkig, g eschiedt dat
gewoonlijk door mannen, wien L o m b r o s o, in het schenken van vertrouwen anders niet kieskeurig, bij voorbaat
alle gelvofwaardigheid ontzegt : to weten : de gevangenisaalmoezeniers. Toch is er in hunne getuigenissen, (_)ok al
nemen wij deze met het noodige voorbehoud aan, zeer
reel, dat op Lo rn b r o s o's slotsommen een eigenaardig
Licht werpt. „Men moet", zoo spreken zij eenstemmig„ ,die
„lieden maar weten to vatten". Niet beginnen met de heugenis
op to halen van hun treurig verleden. Het gebeurde telkens
to herkauwen is allerminst het middel om beg ane fouten,
ook maar in gedachten to herstellen z ). Ook niet gaan
redeneeren over kwaad of g oed in het algemeen. Dat prikkelt tot tegenspraak, en (het is een waar woord van een'
menschkundig abt) : een veroordeelde is licht spitsvondig
genoeg om bij zulk een dispuut triomfj es to behalen in
eigen oogen, die hen nog maar wat verder doen dwalen
van huffs 3). Maar vooral niet: hem laten gevoelen, dat
men tot hem_ komt om hem to onderzoeken ; den „craniometer", den „dynamometer" late men t'huis, of de kunsten
beginnen, en men krij gt, in etede van den man zelven, het
1) Eodeni, blz. 226 segq. 1 ' Abbe Georges Moreau. „Souvenirs de
la Petite et de la Grande Roquette" . II blz. 380.
2)
3)

1I. J o 1 y. „Le crime " . 1888 biz. 232.
L'AbbE; G e o r g e s M o r e a u. „Souvenirs de la Petite et de la

Grande Roquette " . II blr. 146 cf. blz. 273 seq.
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gedrochtelijk spotbeeld to zien, dat hij zich verkneukelt U
v6or to spelen 1). Maar vertrouwelij kheid winnen door vertrouwen to betoonen, het betere ik doen ontwaken door to
laten gevoelen dat men eraan gelooft, 2) dat zijn, in het
kort, de middelen, die, naar het getuigenis van manners.
der praktij k, veel minder falen, dan het spotziek wereldkind wel meent.
Zeker, wij dienen ons to hoeden voor het geloof aan
bekeeringsidyllen ui t de gevangenis. Maar niets minder
wantrouwend behooren wij to zijn jegens zekere barbaarsche
hardvochtigheid des oordeels, die zich ten slotte slechts
weet to verantwoorden met, in naam p arer „exacte" zielkunde, waarlijk onzinnige eischen to stellen aan des misdadigers berouw. Zoo vergt, bij voorbeeld, een van Lo m.b r o s o's voorloopers, D e s p i n e, dat zulk berouw, zal het
echt zijn, geheel onbezoedeld blijve door angst voor straf.
Berouw mag niet, volgens dien fijnen m.enschenkenner, iets
anders zijn dan afkeuring van de gepleegde daad om haar
zelve 3). Had dan, zoo mag men vragen, die schrijver nooit
aan eigen bestaan ervaren de ingewikkeldheid der gedichtselen van 's mensehen hart P Had hij zelfs nooit bepeinsd
de onvergankelijke kerngedachte in het Christelijk leerstuk
der zonde, de belijdenis : „ik durf, ook in mijue beste oogen„blikken mij zelven nooit verzekeren, dat mijn gemoed
„volkomen vrij is van min edele bijmengselen" ? Had hij
niet gevoeld, dat de bewij slast, p ier der teg enpartij opgedragen, ons alien, hem ineluis, moest doen vonnissen als
„onverbeterlijk" ? Dat andere gevoelens zich huwen aan
het berouw en to kort doen aan zijne ongereptheid, is dat
eene reden om zijn bestaan to loochenen ? Berouw is zekerlijk wat anders nog dan spijt. Maar het kan berouw blijven,
.al is het met spijt gemengd.
Wie eenig oog heeft voor de waarheid, dat in ons zieleleven onophoudelijk „het gene in het andere werkt en leeft",
1) Herbette op het congres van Parijs 1889 („Aetes ", blz. 265.)
2) L'Abbe Georges Moreau. „Le monde des prisons ", blz. 227. cf. 301.
3) „Psychologie Naturelle" . III (1868) blz. 205. cf. H. Jo 1 y. „Le crime'
1888 blz. 247.

309 ---hij zal to midden der ontreddering, die de ziel eens veroordee] den allicht hem geeft to aanschouwen, niet verzuimen
ook trekjes op to merken, (bloemen op een kerkhof !), die
hem althans hoop geven op iets beters 6ok 1 ). Hij zal er
acte van nemen, als een man van ervaring gelijk Do s t o-j e f s k y getuigt aangaande zijne medegevangenen : „Er
„waren er (ik kende hen al rinds jaren), die ik beschouwde,,en verachtte als wilde beesten. Op dens, geheel onverwachts,
„daar stortte zich, onwillekeurig, hun hart uit met een'
„rijkdom van meeg evoel, dat het was, als vielen mij de
„schillen van de oogen 2)." Zulk een zal ook, bijvoorbeeld,
rekening houden met dat gewone praatje, bij misdadigers
zoo veelvuldig, dat zij, ui ja, dit of dat mogen hebben
gedaan, raar dat andere, `vat zoo v eel erg er is, toch niet.
„Ik ben een in oordenaa,r", zei dens een besehuldigde, die
dat, trouweus, tegenover eene wolk van getuigen onmogelijk
loochenen kon. ; ,,good! Maar een stifle politieverklikker,
„dat ben ik dan Loch maar xziet" 3). Eene povere uitvlucht,
zeker, maar eeue verklaring, die in Been geval zich laat rijmen
met het beweren, dat zulk een man van Mlle gevoel voor
goed en kwaad zal zijn verstoken. Inzonderheid zullen wij
voorzichtig wezen tegenover de vele legenden g ang aande
de verstoktheid van g evonnisten onder en op het schavot.
Zeker : verstokten zijn er 4). Maar wat Lo m b r o s o althans
van Fransche voorbeelden vermeldt : de beweerde grootspraak,
onder andere, van A. v i n a i n, van het bendehoofd L e m a i r e,
1) Moreau C h r i s t o p h e. „VarictOs de coquins " . 1865. blz. 215, 222,
225-232. l 'Abbe Georges Moreau. „Le monde des prisons " . (1887). blz.
257-268. Dezelfde „Souvenirs de la Petite et de la Grande Roquette".
blz. 103. G. Mace. „Mes lundis en prison " . (1889), blz. 181, 364 seq. Herbette op het congres to Parijs (1889). („Actes” blz. 261, 283, 340). L.
Pro a 1. „Le crime & la peine " . (1892). blz. 447.
2) „Aus dem Todten-Hause ". 1886. blz. 350 cf. biz. 70, 71, 136, 153,
154, 179, 185, 201, 382, 386.
3) I3. Jo I y. „Le crime " . 1888 blz. 223.
4) B. v. Jacques Latour. (Moreau Christophe. „Varietee de
coquins". 1865 blz. 312. Dorangeon. (1'Abbe G e o rg e s M o r e a u, „Le monde
des prisons" .

1887 biz. 28.)

Lacenaire. (M o r e a u C h r i s to p h e. „Le monde

des coquins". 2' Cd. blz. 237.)
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en van den galanten lakei P r a n z i n i, geloofwaardige ooggetuigen hebben het goeddeels voor verzinsels uitgemaakt 1).
Raadpleegt men de ervaringen van drie aalmoezeniers, die
achtereenvolgens gedurende 30 jaren den ter dood veroordeelden in La Roquette hun' geestelij ken bij stand hebben
verleend tot aan de valbijl : den beroemden abt C r o z e s,
en zijne opvolgers M o r e a u en F a u r e, dan blijkt, dat in
al dien tijd slechts enkele obscure misdadigers, met name:
zekere F re T ontoegankelijk zijn gebleven voor het woord
van den biechtvader aan hunne zij de. „F r e y", zoo verhaalt
de abt F a u r e, „liet zich zelfs niet verteederen door de
„herinuering aan zijne moeder. Ads dat woord een' veroor„deelde niet week maakt, is er niets weer to hopen ; dan
„is alles dood." „Maar", dit voegt hij, bemoedigend, eraan
toe, „het gebeurt zelden, dat die herinnering haar doel mist. "2)
Ziedaar de Fransche critiek', op L o m b r o s o 's stelsel
geoefend. Welke richting, sedert, de boeven-studie bij v6orkeur insloeg, moge een volgend artikel vermelden.
y ,

1) I3. Jo 1 y. „Le crime" 1888 blz. 236 sea. „Le combat c ontre le crime".
1892 blz. 328, 331.
2) Per goonlijke mededeeling van den abt aan II. Jo 1 y. („Le crime'.
1888 blz. 237 n. 1) cf. het getuigenis van den abt zelven in vijne gedenkachriften.

Uit en over Mecklenburg')
DOOR

Prof. Dr. F. J. L. FRAMER.

II.
De Hanse-steden hebben in het ontwikkelin g spruces
der Standen van Mecklenburg eene groote rol gespeeld.
Reeds lang was, zooals vroeger vermeld is, den steden
met de schenking van het stadsrecht ook eigen bestuur en
eigen beheer gewaarborgd. Voor de kleinere was de praktijk
van dit recht deze, dat de landsheer uit de burgerij een rechtsgeleerde tot burgemeester benoemde en twee niet rechtsgeleerden tot raadsleden. Het beheer van de stedelijke g eldmiddelen bleef haar overgelaten. In steden, die wat grooter
waren, was ook dit magistraatscollege wat grooter, maar
slechts in enkele stond de keuze aan de burgerij, onder goedkeuring van den Vorst. Met name was dit het geval in de
zoogenaamde Vorderstadte, d. i. de hoofdplaatsen der drie
Kreisen : Parchim voor den Mecklenburgschen, Gustrow voor
den Wendischen, Neu-Brandenburg (thans in M.-Strelitz)
voor den Stargardschen Sreis. Nog tegenwoordig bestaat
deze vorm van het stadsbestuur ; alle steden hebberi echter
1) Tot ons leedwezen m.oeet dit tuk een paar maanden b1i j en
liggen.
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thans bovendien een gemeenteraad (Burger-ausschuss), in
ledental verschillende naar hare grootte.
Maar geheel anders was de inrichting in de twee zeesteden Rostock en Wisn1: r. Beide steden waren van de 130
eeuw of in het bezit van het Lubische recht. Daardoor
hadden zij eene geheel zelfstandige regeering, bestaande uit
vier burgemeesters en vier en twintig radon, die voor het
leven zitting hadden en wier getal bij het openvallen van
plaatsen door de overblijvenden zelven werd aangevuld.1)
Het duurde niet lang of de stadsregeering was aldus in
handen gekomen van enkele familien, alle tot den koopmansstand behoorende, die in het bezit van groote rijkdommen gekomen waren en in praal en weelde de riddergeslachten evenaarden of overtroffen. Men noemde ze zeer
karakteristiek „de geslachten". Die geslachten waren het,
wier energie en ondernemingsgeest de steden groot
maakten en dikwijls den zwaren strijd tegen de Denen roemrijk
deden volhouden, al moesten zij nu en dan het hoofd buigen
en zelfs somtijds eenige jaren het Deensche juk dragen.
Maar hun overmoed en laatdunkendheid deed hen ook weer
dan eens in openlijken opstand komen tegen den landsheer,
die de vermetele steden dan gewapenderhand tot onderwerping moest dwingen.
Niet alleen echter tegen landsheer of vreemdeling toonden
de machtig e kooplieden hun moed en hun trots. Ret meest
daarvan hadden de inwoners to lijden, en onder dezen waren
het vooral de gilden, de handwerkslieden, die de overheersching der kooplieden met misnoegen duldden. Herhaaldelijk kwam het, in de 14 8 eeuw reeds, tot oproer en botsing, en in de volgende, in het jaar 1427, geraakte alles
zoowel in Rostock als in Wismar in rep en roer bij gelegenheid van eene nederlaag der Hanse-schepen in een zeegevecht met de Deensche, die het verlies van een aantal
handelsvaartuigen ten gevolge had. De bedoeling van de
1) In Wismar trad telkenjare een derde af, een bweede derde bleef
aan, het derde trad in functie. Er waren due 16 regeerende raden en 8
rustende, die elkaar aflosten bij aehttallen : Dr. F. T e c h e n, Ueberblick

caber die Geachichte Wiemars.
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volksbeweging was in beide zeesteden dezelfde : de omwerping
van het bestuur der geslachten, en in beide bereikte de
bevolking, geleid door de gilden, Naar oogmerk. Weldra
had in Rostock een college van zestig mannen, meest tot
de gilden behoorende, de magistraats-personen uit de stad
gedreven, het besluit genomen dat geen lid van de geslachten
ooit meer in de regeering zou kunnen treden, en een nieuwen
raad gekozen. In Wismar gebeurde hetzelfde, en ook daar
ging de beweging nit van de gilden, geleid door den wever
K 1 a u s J e s u p. Dear g ing men echter nog verder dan in
Rostock. Gewapend kwamen de gilden op de markt bijeen,
riepen de geheele burg erij samen, en dreven door, dat twee
^edeiii van den magistraat als verraders werden gevangen
gezet, schoon de beschuldiging op niets steunde dan op
aehterdocht i kort na, elkander werden beiden op de nlarkt in
het openba ar ter dood gebracht. De overige leden van
den rand werden nu op soortgelijke valsche beschuldibingen
afgezet en een nieuwe road trad op, terwijl K 1 a u s J e sup
burgemeester werd.
De omstandigheden dienden den omwentelingsmannen.
Hertog Jo h an I V was in 1422 gestorven, zijne zonen
waren nog kinderen ; dus nam de Hertogin-weduwe de
regeering als voogdes voor hen waar. Gedurende die tusschenregeering vielen de vermelde woelingen. Verg eefs trok
de Hertogin zelf naar Wismar: zij moest het aanzien hoe
J e s u p en de zijnen zegevierden. Vruchteloos ook voerde
zij een leger naar Rostock en liet Warnemiinde in brand
steken. Het zou wellicht niet gelukt zijn de orde in de
steden to herstellen en het hertogelijk gezag to handhaven,
zoo niet de Keizer met zijn rijksban, het concilie van Basel
met den kerkelijken ban, en het gevreesde veemgericht met
zijne dreigende eischen om voldoening voor het gepleegde
geweld waren tusschenbeide gekomen. Het eerst onderwierp zich Wismar. De afgezette regenten werden hersteld,
eene boetkapel werd opgericht op de plaats van de terechtstelling der beide magistrates.; eene amnestie waarborgde
tegen wraakneming. Met Rostock duurde het nog eenigen
O. E. II 2
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tijd eer de tweespalt ophield ; eindelijk werd in 1439 ook
daar de oude raad hersteld.
Zoo waren de pogingen van de gilden verijdeld, en was
de oligarchie hersteld. Doch eene eeuw later hernieuwden
zich die pogingen. Te Wismar werden tusschen 1524 en
1537 weder colleges van zestig of veertig gekozen, die den
raad wilden verdringen. Ook Coen keerde de oude orde
van zaken terug, maar na 1560 herhaalden zich de woelingen telkens en steeds ernstiger. Hetzelfde gebeurde to
Rostock, waar Hertog Jo h a n n A l b r e c h t tot driemalen
toe met eene legermacht heentrekken moest, en tijdelijk
met zijn gezag ook de oude orde van zaken herstelde. Toch
was na 1560 ook daar de toestand erger dan to voren, en
het had er allen schijn van dat de stad zich geheel van
Mecklenburg Wilde losmaken. Dit to beletten was voor
den Hertog recht en plicht tegelijk, en hij besloot zijns
ondanks tot een vierden tocht tegen Rostock, die eindigde
met de onderwerping der stad in 1573, niet evenwel dan
nadat de Koning van Denemarken, door afsluiting van de
bocht bij Warnemunde, den Hertog de overwinning had
mogelijk gemaakt. Rostock bleef Mecklenburgsch.
Maar de beweging van de gilden to stuiten was niet
weer mogelij k. Bij het erfverdrag met Rostock van 21 September 1573 erkende wel de stad onderdanig de oppermacht
van den Hertog, wien voortaan alle magistraten en burgers
verplicht wares den huldigingseed of to leggen, dock wederkeerig werd haar door den landsheer de handhaving gewaarborgd van al hare oude rechten en privilegien, d. i. volkomen autonomie. 1) Het bleef dus aan haar zelf overgeIaten of zij in Naar bestuur verandering Wilde breng en.
Werkelijk geschiedde dit in 1584, Coen naast de burgemeesters en den raad een college van honderd burgers werd
ingesteld, als vertegenwoordiging der burgerij. Reeds in
het nieuwe erfverdrag tusschen den landsheer en de stall
Rostock van hetzelfde jaar 1584, werd dit lichaam van de
honderd mannen als een wettig bestaand regeerings-college
1) Saohsse, a. w. No. 116: de woordelijke tekst 'van het erfverdrag.
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naast de andere genoemd. 1) Het eerstgenoemde erfverdrag
kende Rostock buitendien uitdrukkelij k het recht toe van
zitting in den landdag.
Wismar was met de wijziging van zijn stadsbestuur reeds
voorgegaan, ofschoon met deze stad geen verdrag gesloten
was. In 1583 had de bestaande raad moeten dulden dat er
een lichaam van 40 personen gekozen werd, dat over verordeningen en geldelijk beheer zijn woord zou medespreken.
De eenig e restrictie was deze, dat den raad voor elke plaats
der veertig eene voordacht zou worden gedaan van dri
personen.2)
Your beide stede.1 is later herhaa>Idelijk door een revers
de ha ndhavin g barer zelfstandigheid opnieuw bevestigd, voor
Wismar b. v. in 1600, voor Rostock in 1748 en late:. Deze
hd kan evenwel, ZOO VOor vroeger als later tijd, meerdere
en nicer zekere documenten to berde brengen dan Wismar.
Cook Wismar behield natuurlijk na de verzoening zijn.
reeht op vertegenwoordiging in den landdag, maar zijne inlijving bij het Zweedsche Koninkrijk in 1648 deed dat recht
verloren gaan, en in 1803 kreeg het dit niet terug. Eerst
rinds 1897, toen er g enoegzame zekerheid bestond dat Zweden
in 1903 geen g ebruik zal waken van zijn recht om Wismar
terug to nemen tegeu terugbetaling van den koopprijs van
1250000 Thl. met 3% interest op interest 3), is de stad
weder op den landdag toegelaten.
Zoo had men in de 17 e eeuw in Mecklenburg een
landsbestuur gekregen, waarin naast het souvereine gezag
van den landsheer eene krachtige standen-vertegenwoordiging
zich g elden liet. In 1555 had een revers hun reeds gewaarborgd dat geen Bede, gewoon of buitengewoon, zou ver1) Sachsse, No. 118. Het verdrag raakt de dootrinalia et ceremonialia
van de Luthersehe ataatakerk binnen Rostock.
Sinds 1887 heeft Rostock eene „repr sentirende Burgersehaft" van
50 leden.
Sedert 1874 heeft Wismar een „Burgersohaftsausschuss" van
2)
4$ leden.
3)

De prij s zou voor Zweden tegenwoordig dua ongeveer 85 millioen

Mark bedragen.
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schuldigd zijn dan die, waarin de standen met vrijen wil
hadden toegestemd. Tegelijk was hun toegestaan dat eene
commissie uit de standee een Ausschuss voor de
hefing eener buitengewone belasting zou geconstitueerd
worden, en in 1620 en 1622 werd een vast college van dien
aard, de „Engere Ausschuss", ingesteld, terwijl bij hetzelfde
besluit ook de samenstelling van dien Ausschuss uit landraden, ridderschap en steden der drie Kreisen werd geregeld. l)
Bij de Giistrower reversalen van 1621 werd bovendien
bepaald en gewaarborgd, dat om en om to Sternberg en to
Malchin landdagen zouden gehouden worden. Ten overvloede
werd bij diezelfde reversalen beloofd, dat de landraden in alle
zaken zouden worden geraadpleegd 2), zooals reeds vroeger bij
de Sternberger reversalen van 2 Juli 1572 bepaald was geweest.
Toen de droevige tijd van den dertigjarigen oorlog
voorbij was, waarin Mecklenburg doorgaans door vreemde
legers was geteisterd en de oorlog alle andere belangen op
den achtergrond had doers treden, begon voor dit land het tijdperk, waarin het zou blijken of de verhouding tusschen den
Vorst en de Standen, zooals die zich in de 15 e en de 16°
eeuw had ontwikkeld, blijvend kon zijn of niet. De oplossing van die vraag hing intusschen niet alleen of van hetgeen daaromtrent werd gedacht of begeerd in Mecklenburg
zelf, zij hug samen met het vraagstuk van de souvereiniteit
in geheel Duitschland.
Met den godsdienstvrede van Augsburg in 1555 was
reeds in beginsel aangenomen, dat de Rij ksvorsten ieder voor
zich het volstrekte recht zouden hebben to beslissen
over den godsdienstvorm in hun land. In de 17 8 eeuw
ging men in die richting voort, men dreef weer en weer
het beginsel van volledige souvereiniteit der Rijksvorsten
door, en de dertigj arige oorlog bracht er zeer veel toe bij
om het to doen zegevieren. Bij den Westfaalschen vrede
werd het dan ook in het instrumentum pacis nedergelegd :
den Rijksvorsten werd de volledige superioritas territorialis,
de landshoogheid, toegekend en gewaarborgd.
1) Sacheee, a. w. No. 102, 103 en 127.
2) Sacshsse, a. w. No. 123.
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Het gebeurde juist in den tij d, waarin elders in Europa
'de macht der vorsten absoluut geworden vas of werd. In
Spanj e was zij het reeds lang ; in Engeland volgde op
den bitteren strijd tegen de Kroon een tijd van reactie,
waarin de zege scheen to zullen komen aan de onbeperkte
vorstenheerschappij ; in Frankrijk vestigde zich deze heerschappij met Koning L o d e w ij k X I V sterker dan ergens
anders ; in de Noordsche rijken werd zij in hetzelfde tijdvak
ingevoerd, met instemming van het grootste deel der onderdanen. In de Duitsche staten zag men hetzelfde verschijnsel,
en met name in Brandenburg werd de vorstelij ke macht
ZOO g oed als onbeperkt ; de invloed der standee werd in
de staten van den (^ rooten Keurvorst gefnuikt.
Natuurlij kerwij ze bleef dit niet zonder uitwerking op
bet hertogdorn Mecklenburg. In de tweede helft der 17 e
eeuw kwam het reeds meermalen tot botsing tusschen den
laudsheer en de standen. In 1671 gingen de laatsten zelfs
zoover, dat zij de tusschenkomst van den Keizer inriepen,
zich beroepende op een artikel van het Westfaalsche vredestractaat, dat elk land zijne gewoonten, wetten en rechten
verzekerd had. Ook daarna hielden de oneenigheden echter
niet op; onder de regeering van de Hertogen C h r i s t i a a n
L o u ii s
den tweeden naam had hij aangenomen als eene
hulde aan Lodewijk XIV
en Friedrich Wilhelm
was de rust de voorlooper van den storm. 1)
In 1713 kwam met Hertog Karl L e o p o 1 d een vorst
aan de regeering, die van samenwerking met de scan den
niets wilde weten. Aanstonds verklaarde hij het recht
van belastingheffing en van beschikking over 's lands geldmiddelen alleen to bezitten. De bedoeling van deze verklaring was in de eerste plaats om over de noodige fondsen
to kunnen beschikken tot verbetering van de verdediging
der landsgrenzen ; deze Loch lagen open, en Mecklenburg
was onophoudelijk gekweld geworden door de gevreesde
passage van vreemde troepen : nog onlangs was dit gebleken
in den Noordschen oorlog. Voor dit Joel van de standen
1) Een van de tijdelijke vredesperioden viel o.a. na den SchwerinerVergleich van 1701: Sach$se, a. W. No. 153.
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toestemming tot nieuwe belastingen to krijgen vas hoogst
onwaarschijnlijk. Zonder vender verwijl schreef daarom de
Hertog eene zware belasting nit voor de ridderschap, en verklaarde ten opzichte van de stad Rostock, dat hij hare voorrechten nosh bekrachtigen noch erkennen wilde. Onverwachts
voerde hij toen eene sterke bezetting binnen de muren,
bracht de vestingwerken in orde, stelde hertogelijke beambten aan tot invordering der lasten en dwong de Rostockers
vervolgens door geweld van Nunn e stadsrechten afstand to
doen. Maar de ridderschap sprong voor Rostock in de bres
en wendde zich tot den Keizer, die den afstand, afgedwongen als hij was, nietig verklaarde. Om dit verzet to onderdrukken nam de Hertog de hulp tebaat van de Russen, die
door den loop van den Noordschen oorlog in de nabijheid
waren, en poogde de leden van de ridderschap onverhoeds
in grooten getale gevangen to nemen. Toen dit mislukte
doordat zij, tijdig gewaarschuwd, ijlings vluchtten, legde
K a r l L e o p o l d beslag op hunne goederen, vast vertrou-wende dat de Keizer het bij woorden zou laten, en ten behoeve der protesteerende ridders en steden geen gewapende
tusschenkomst zou beproeven. Bovendien reken de hij niet
zonder grond op de kleine steden en op de boeren-bevolking, die geen belang hebben kon bij den tegenstand van de
ridders en de groote steden, en die den landsheer in zijn
strijd met dezen lichtelijk getrouw zou blijven. De Hertog bedroog zich echter : in 1719, toen de Noordsche oorlog
den Duitschen bodem niet weer bedreigde, volgde eene
„Rijksexecutie" door een Duitsch legercorps. Het land werd
bezet, eene Keizerlijke commissie nam het bewind in handen,.
den Hertog werd alleen zijne hoofdstad Schwerin gelatem
met de vesting Domitz.
Aan onderwerping dacht K are 1 L e o p old niettemin in
het geheel niet, ook niet Coen hij in 1728 van de regeering vervallen verklaard en zijn broeder C h r is t i a n L u d w i g tot
landsadministrator benoemd werd. Integendeel prikkelde deze
harde maatregel hem tot nieuw verzet tegen de Rijksexecutie,.
en werkelijk riep hij in 1733 openlijk alle weerbare manschap to wapen om de bevelen van hun peer to volgeno.
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Met eenige duizenden gewapende boeren deed hij een
aanslag op Gustrow en op Rostock, maar de poging liep
op niets uit. Ten slotte werd K a r 1 L e o p old in Schwerin
belegerd en in 1735 tot de vlucht genoodzaakt. Hij leefde
Wismar immers,
nog twaalf jaren buiten Mecklenburg
waar hij dikwijls vertoefde, was Zweedsch,
steeds met
vruchtelooze plannen omgaande om zijn gezag to herwinnen.
Aldus eindigde de doldriftig ondernomen staatsgreep
van Hertog K a r l L e o p o 1 d. Aan nieuwe pogingen tot
vestiging der absolute heerschappij viel niet weer to denken,
ook al had C hr i s t i an L u d w i g dezelfde neigingen gehad
als zijn broeder. Het eenige middel tot beslechting van
den langen kamp tusschen de standee en de Kroon was
ccii vergelijk. C h r i s t i a u L u d w i; greep dat middel aan
in 1755 kwam de overeenkomst tot stand, die den naam
draagt van ,,Landesgrundgesetzlicheu Erbvergleich".
Dit staatsstuk is de grondslag van de geheele tegenwoordige staatsinrichting van Mecklenburg-Schwerin, en
ook van Mecklenburg-Strelitz, want dit sloot er zich bij aan
bij de Accessionsacte van den 3o en September van hetzelfde
jaar 1755. 1 ) Met dien Erbvergleich en zijne praktijk hangt
nauw samen de politieke, maar ook de maatschappelijke
ontwikkeling van Mecklenburg in de 19 e eeuw.
De Landesgrundgezetzliche Erbvergieich is, zooals de naam
aanduidt, eene overeenkomst, door den landheer „getroffen"
met de standee, en bestemd om tot grondwet to dienen
voor de beide hertogdommen. Voor b e i d e zou zij b elden,
want de Standen waren onveranderlijk een, en de Hertog
van Mecklenburg-Strelitz heeft zich dan ook, zooals reeds
is opgemerkt, zijnerzijds tot naleving van den Vergleich
verbonden. Volgens eene zijner bepalingen zou het
stuk onverwijld „in druk gaan", d, i. dus ter perse gelegd
worden, natuurlijk opdat ieder belanghebbende het steeds
ter hand zou kunnen nemen ; aan die bepaling is gevolg gegeven : het is gedrukt, maar waarschijnlijk niet terstond in den
I ) Saehsse, a . w. N°. 170.
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handel gebracht, want de titel vermeldt nosh uitgever,
noch plaats, noch jaar. l)
De overeenkomst is opgesteld in den vorm van eene
verordening, door den landsheer uitgevaardigd, waarin hij
„von Nachverklaart en belooft, ook voor de nazaten
kommen zu Nachkommen" zich aan het overeengekomene „onverbrekelijk" to zullen houden. Van hun kant
bezegelden de standen door eene plechtige verklaring hunne
gelofte het getrouwelijk to zullen nakomen als een „pragmatisches Landes-fundamental-grundgesetz " ; die verklaring
werd onderteekend door 183 bezitters van riddergoederen
en namens de gezamenlijke steden door 6 magistraten nit
de voornaamste parer.
De Vergleich is een zeer uitvoerig staatsstuk, bevattende 25 hoofdstukken, „Artikeln" genaamd, verdeeld in
530 paragrafen. Niet alleen eene grondwet is aldus gegeven,
maar tevens eene reeks van organieke wetten, rakende verschillende takken van het landsbestuur.
Uit den aard der zaak was het in 1755 in de eerste
plaats noodzakelijk, dat eene bindende bepaling, eene vaste
regeling, werd gemaakt omtrent het recht tot en de wijze
van belastinghefng, waarover to voren de groote strijd
tusschen landsheer en standen was gevoerd. Hertog K a r 1
L e o p o l d had geweigerd de privilegien van vroeger dagen
to erkennen, met name dat betreffende de beden, den Assecurations-revers van 1555 dus en de reversalen, waarbij
deze was bevestigd in 1572 en 1621. Van ouds was het
in alle landen, waar privilegien golden, de vraag geweest
of een landsheer al of niet de voorrechten, door zijne voorgangers gegeven, behoefde to eerbiedigen, en de theorieen
van de 16° en de 17 e eeuw spraken in deze wel ten voordeele van den vrijen wil der vorsten. Maar in de praktijk
bleek het toch dikwijls ondoenlijk kortweg to breken met
1) Het is later herdrukt en moet due nog wel in verecheiden exemplaren bestaan, maar is niet gemakkelijk weer to krijgen. Schrijver dezea kreeg
het alleen ter beschikking door de vriendelijkheid van een der leden van de
ridderschap. Prof. S a c he s e heeft den Vergleioh in 1900, verkort maar
zeer voldoende, uitgegeven in de Urkunden.
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gewoouten en gebruiken, die historisch waren ontwikkeld.
De onbesuisde wijze, waarop het landsheerlijk gezag in de
Nederlanden in de 16° eeuw to dezen opzichte to perk
was g eg aan, had reeds then tot het hardnekkige verzet
geleid, dat Noord-Nederland ten slotte losmaakte van de
Habsburgsche heerschappij. Aan ophefli.ng van de rechten
der standen, historisch geworden en van geslacht tot geslacht gehandhaafd en versterkt, kon alleen een worst denken, die politiek inzicht en beleid ten eenenmale miste.
Het mis] ukken van Karl L e o p o 1 d s onbezonnen onderneming leidde er van zelf toe dat steden en ridders bij de
verzoening in 1755 den eisch stelden, dat eons en vooral
hun de historisch erworven rechten zouden worden gewaarborg d. Aan het kioofd va a den Erbverg leieh staat
clan ook de pleehtig e belofte dat de standen, zoo g ezamenlijk als afzonderlijk, volkonen zekerheid en behoud vail
hunne rechten, vrijheden en g ewoonten zullen hebben, met
uitdrukkelij ke vermelding van de bovengenoemde re versalen en bovendien met de bijvoeging, dat in alles, waarin
de Erbvergieich zal blijken niet to hebben voorzien, de
aloude Assecurations-reverses zullen blijven gelden.
Daarop volgt in de overeenkomst aanstonds de reg eling
van de belasting en, het zoogenaamde „Contributionswesen",
die nu in beginsel en uitvoering zou worden vastg esteld
voor „Ritterschaft and Landschaft" met welke laatste
benaming de steden aangeduid werden en nog tegenwoordig
worden -- en zou gelden ,,auf ewige Zeiten". In vroegeren tij d schij nt men in de staatkundig e wereld eene zeer
naieve opvatting to hebben g ehad van de eeuwigheid en
een even naief vertrouwen op de kracht van tractaten.
De cynisehe meening, dat deze laatsten alleen worden g esloten om ze weer to verbreken, is van j ongeren datum:
in de 17° en de 18° eeuw is het „ten eeuwigen dage" eene
gewone, zelden ontbrekende uitdrukking. Zoo is zij ook
in den Erbvergleich opgenomen. Ze naar de letter op to
vatten zou natuurlijk ongerijmd zijn, maar ongetwijfeld
hebben de contracteerende partijen toch bedoeld een grondslag
to leggen voor de regeling der geldelijke verplichtingen, die
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niet voorloopig, maar voor een zeer lang tijdsbestek bindend
zou wezen. Inderdaad zijn de grondbeginselen van den
Erbvergleich in lateren tijd wel gewijzigd, maar niet veranderd.
Voor de ridderschap werd als grondslag vastgesteld, of
liever behouden, de oude hoeven-modus, d. w. z. zij zou
betalen naar den maatstaf van het grondbezit, berekend
naar de landhoeven, die tot de riddergoederen behoorden,
hetzij deze allodiale- of leengoederen waren of op andere wijze
in erfelijk bezit gehouden werden. De helft van deze hoeven zou vrijdom genieten van geldelijke laasten, maar de
ruiter- en manschapdienst zou daarop blijven rusten.
Om dit beginsel to kunnen toepassen werd nauwkeurig
omschreven wat onder eene hoeve to verstaan was en hoeveel van de aldus omschreven hoeven er in het geheele
land aanwezig waren. Een en ander zou door opmeting
van alle goederen zonder uitzondering, met hun volledig
bezit aan terrein, hetzij akker, dorp, moeras, meer, Bosch,..
weide of wat ook, worden berekend en bepaald, met dien
verstande dat wegen, tuinen, vijvers, meren, boschgrond en
dergelijke gedeelten van de eigendommen niet, of slechts.
in vaste verhouding tot den akker- en weidegrond, zouden
worden in rekening g ebracht. Evenzoo werd tusschen weiland en bouwgrond onderling eene vaste verhouding aangenomen. Den landmeters en schatters werden bij afzonderlijke instruction hieromtrent zeer nauwkeurige voorschriften
gegeven. Zoo vele malen nu de aldus opgemeten lan derij en
eene zekere vlaktemaat aan belastbaren grond besloegen,,.
zoo vele hoeven werden op het kadaster gebracht.
Aangezien echter de „boniteit", d. i. het gehalte, van
den grond natuurlijk verschilde, werd, naar eene vaste
classificatie, eene kleinere uitgestrektheid goeden grond gelijk
gesteld net eene grootere van geringere productiviteit ; voor
de akkers werd de schatting van die boniteit gegrond op
de hoeveelheid en de soort van zaad, waarmede een stuk
grond met kans op een voldoenden oogst kon bezaaid worden : eene bepaalde hoeveelheid Loch kan op een klein stuk
goeden grond dicht uitgezaaid worden, voor een grooter
stuk van minder gehalte zal zij to ruim blij ken.
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Op deze wijze verkreeg men eene nauwkeurige opgave
van „opgemeten" en van „geboniteerde" goederen, die, verdeeld volgens de aangenomen vlaktemaat van eene hoeve,
het begeerde totaal aan hoeven aanwees, waarop de hoevenmodus kon toegepast worden. De helft was belastbaar, de
andere helft niet.
De goederen der drie landskloosters, die, zooals vroeger vermeld is, toegewezen waren aan de gezamenlijke riddersehap, werden eveneens opgemeten en in hoeven afgedeeld, en evenzoo enkele andere landerijen, niet aan privaat-personen toebehoorende, maar het boniteeren bleef
daarbij achterwege. 7ij zijn later en bloc aangeslagen.
Van elke aldus als belastbare hoeve aangemerkte uitgestrektheid gronds zou jaarlijks eene vaste som, nl. 9 Rthlr,.
worden opg ebracht, en dit bedrag door den landsheer nim iner worden verhoogd. Deze zelf verbond zicb voor zijne
eige ne bezittingen, naar denzelfden hoeven -iii odus, m in s t en s
ook 9 Rthlr, to doen heffen.
Door deze regeling was dus eene reeele grondbelasting
ingevoerd, door den eigenaar van een goed of zijn pachter
op to brengeu. Zij rustte na de vaststelling van het „algemeene hoeven-kadaster" op den g eheelen Mecklenburgschen
grond, de steden uitgezonderd, en trof, aangezien de boeren
niet vrij waren, alle vrije persanen, met uitzondering van
dezulken, die op de goederen van een haudwerk leefden,
b.v. molenaars, kalkbrauders, houthakkers, schoolmeesters
(die meestal ook handenarbeid verrichten), tappers, pachters
van vischwater of schapen-heide enz. Voor al zulke lieden
werd daarom eene vaste opbrenst per j aar voorgeschreven,
een hoofdgeld dus, v erschillend naar den acrd van het
bedrijf en volgens tarief to betalen.
In de steden kon natuurlijkerwijze niet naar een hoevenmodus worden gerekend; daarom werd daar eene personeele
belasting ingevoerd naar den grondslag van huizen, landerijen en vee, eene op het gemaal en geslacht, en eene
patentbelasting, alles tot vaste bedragen in den Erbvergleich
aangegeven. Aan deze verplichting was Rostock echter
niet onderworpen, omdat met deze stad reeds in 1748
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eene overeenkomst gesloten was 1), waarbij in het algemeen
alle vroeger gegeven voorrechten waren bekrachtigd, maar in
het bijzonder een vaste accijns was ingevoerd, waardoor de
'stad van alle andere bijdragen, hoe ook genaamd, vrijgesteld
werd. Van dezen accijns werd, ook in Rostock zelf, de adel,
zooals billijk was, ontheven, met dien verstande dat wel
moest betaald, maar het bedrag kon teruggevorderd worden.
Andere belastingen, met uitzondering van de bijdragen
aan het Rijk en de aloude bijdrage bij de uithuwelijking
van prinsessen, de Prinzessinensteuer die iedereen
zonder uitzondering verschuldigd was, werden niet geheven. Maar het sprak van zelf dat het bedrag, daardoor verkregen, niet voldoende was om alle landsuitgaven to bestrijden. De „contributies", zooals de ridderschaps- en de
stedenbelastiug bleven heeten, waren bestemd om bepaalde
uitgaven to dekken, alle met name genoemd, in de eerste
plaats die voor de landsverdediging. Ook voor de andere,
de zoogenaamde „Necessarien", behoorde g ezorgd to worden, zoowel dezulke, die jaarlijks terugkeerden, als de buitengewone. Daaromtrent bevat dan ook de Erbvergleich de
noodige bepalingen, maar deze brengen geen nieuwe grondslagen of beginselen in het stelsel: de landsheer voor zijn
domein, de ridderschap en de steden ieder als stand, betalen een derde deel, Rostock een vast bedrag. }Ietzelfde
geldt van de geldsommen, die de Standen voor eigen behoeften, hetzij tezamen of afzonderlijk, noodig hebben -de „voluntaria" : de bijzondere bepalingen of overeenkomsten
over al deze bijdragen tot de landskosten, die de Vergleich
bevat 2), doers niets of aan het hoofdbeginsel : de ridderschap betaalde door verhooging van de hoeven-contributie,
de steden deden het door eene verhooging van hunne stedelijke belastingen, den z.g. 58II penning, dien zij al spoedig,
nl. sinds 1781, regelmatig inden en in eene afzonderlijke
kas stortten.3)
Overeenkomstig den aard en de bestemming van de
1) De „conventie" van 26 April: Saohsse, No. 162.
2) .Art. XI en XII, § 207-231.
3) Busing, Meckl. Staaterecht, § 23.
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verschillende bovengenoernde belastingen werd de opbrengst
afgedragen aan verschillende kassen : aan de „Renterei", d. i.
, aan den
de staatskas in Strelitz Rentei genoemd 1)
„Landkasten" d. i. de kas der ridderschap, die de contributie weder aan de Renterei afdroeg, en aan de stadskassen,,
die hare bij dragen mede bij de Renterei stortten. De Belden, voor de Necessarien bestemd, bleven echter onder het
beheer van de standen zelven, en berustten this in den
Landkasten, evenals natuurlijk de voluntaria.
Er was op die wijze door den Erbvergleich een volledig financie-stelsel opgebouwd, waardoor, al bestond er
Beene afscheidiug tusschen de bijzondere kas van den landsbeer en de staatskas, geene z.g. civiele lijst, de beschikking
en het beheer over 's lands Belden voor een ;root deel aan
de standee was gekomen, hetzij alleen of in overleg met
den landsheer. Daarbij kwam dat de landdag jaarlijks de
bewilliging to geven had tot de invordering der benoodigde
bedragen .
Die landdag en al wat zijne samenstelling en rechten
betrof werd bij den wergleich natuurlijk ook in bijzonderheden gereg eld, en dat wel op den gromdslag van de Staande-Tinion van 1523. De jaar1jksche bijeenkomsten van
waarbij Rostock ten overde ridderschap en de steden
vloede met name genoemd werd to Sternberg en to
Malchin om en om, werden gewaarborgd, en da it zou worden beraadslaagd over de vooraf aangekondigde voorslagen
van den landsheer, namens dezen ingeleverd door zijne commissarissen, Welke laatsten dus geen zitting in de vergadering kregen. De landraden, ten getale van acht, bleven als
tusschenpersonen tusschen landsheer en landdag gehandhaafd en dienden ook voortaan den vorst als raadgevers,
raar diens vrijheid van keuze werd beperkt door het recht
van voordracht, dat den landdag verzekerd werd; de voorgedragenen moesten bovendien altijd tot den landsadel be- .
hooren. Daar de landdag ook leden uit Strelitz telde, was
het billijk, dat althans een landraad ook door den landsheer
1) In M. Strelitz is de inrichting in hoofdzaak in alles gelijk aan
die in M. Schwerin: daarom wordt verder alleen van het laatste geeproken.
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van dit hertogdom, op dezelfde wijze, werd gekozen, en dit
is dan ook voorgeschreven.
Omgekeerd bleef den landdag de bijstand verzekerd
van de drie „landmaarschalken", uit elken Kreis een, die
als leiders en woordvoerders der Standen bleven optreden,
dezen moesten vertegenwoordigen bij officieele gelegenheden,
en zich met de commissarissen van den landsheer in betrekking stellen, Wier schriftelijke voorstellen zij in ontvangst
to nemen hadden. Het ambt was en bleef ook later erfelijk in de adellijke geslachten V on L u t z o w, V on Maltz a h n en V o n H a h n. Maar vooral was voor den landdag
van gewicht dat de vroeger genoemde „Engere Ausschuss",
werd bevestigd als vast college. Twee landraden, drie ridders, drie stadsmagistraten en een afgevaardigde van Rostock,
de lands-syndici
bijgestaan door twee rechtsgeleerden
kregen hun vasten zetel in Rostock, en vertegenwoordigden
voortaan de standee tegenover den landsheer. Hun werd
•daarenboven het beheer van den Landkasten opgedragen en
in het algemeen de behartiging van alle belangen der standee.
Door doze bepalingen was metterdaad de grondvorm
het zij duidelijkvan het landsbestuur vastgesteld, en
heidshalve Kier terstond bijgevoegd die grondvorm is
nog tegenwoordig dezelfde als in 1755. Mecklenburg is
staatsrechtelijk verdeeld in drie deelen : het Domanium, de
Ritterschaft en de Landschaft, m, a. w. het domein van den
landsheer, dat alles bevat wat door hem niet als eigendom
of leen is webgeschonken of aan steden is afgestaan; het
gebied der allodiale, leen- en erfpachtsgoederen ; het gebied
der steden. Eene voortzetting of handhaving dus van het
oude „Terzsystem", waarin het domein de plaats innam
van het gewezen prelaten-gebied. In dit systeem Loch is
,de grondeigendom de grondslag ; de eigenaar treedt or
alleen voor op. Voor het domein is dus de landsheer, als
eenige eigenaar, zonder eenigerlei verplichting tegen wien
ook 1), onbeperkt hoer en meester. Het riddergoed wordt
1} De leenhulde aan den Keizer, in de 18o eeuw weer en moor eon
norm geworden, is in 1806, met de ontbinding van het Rijk en de nederlegging van den Seizerstitel, ook formeel vervallen.
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vertegenwoordigd door den eigenaar van het oogenblik, maar
tat goed is slechts een deel van het uitgestrekte platte
land, dat van het domanium is afgescheiden, dock waarop
de landsheer zijne regalia nog onverminderd gelden _laat :
tegenover den landsheer treden dus de gezamenlijke eigenaars
van het oogenblik als vertegenwoordigers van den grondvoorzoover natuurlijk niet de gift- of
eigendom op
leenbrief een plaatselijken toestand regelt met dies verstande dat, indien de landsheer door koop riddergoederen
komt to verwerven, hij voor deze, de zg. „Inkamerata ", wel
tot de ridderschap behoort, maar Been zitting in den landdag
krijgt, de landskloosters daareutegen, als eigendom van de
eheele riddcrsehap, door deze als college worden vertegenw oordigd, terwij] de goederen van steden of stichtingen ook
door of vanwege deze in de ridderschap verte ; enwoordig d
w orden.
Met de steden is het in den grond dezelfde zaak. De
eigenaars van de kleine stukken, waarin daar de bodem, bebouwd of onbebouwd, verdeeld was, zijn de oorspronkelijke
leden van de „Landschaft". Daar evenwel is met de organisatie
van de stadsbewouers tot staatkuudige lichamen, onafhankelij k van den g rondeig endom, d.i. dus door het verleenen
van stadsrechten, ook het beginsel van vertegenwoordiging
der geheele burgerij in de plaats getreden voor die der
grondbezitteude stedelingen afzonderlij k. Maar de steden
blij ven elk voor zich een g eheel. Zij treden dus tegenover
den landsheer op als een aantal van die geheelen, vertegenwoordigd door hare overheden, die dus niet opkomen voor
tle burgers, maar voor de burgerij.
In al deze g evallen is er dus van vertegenwoordigin g
van personer/ Been sprake, ook niet in de steden, dock
alleen van die van den grond.
Maar daarom waren de bewoners van dies grond niet
overgelaten aan de willekeur der grondeigenaars. In een
afzonderlijk hoofdstuk over de lijfeigenschap, die in dien
tijd natuurlijk nog werd gehandhaafd, werden de rechten
en plichten van de heeren omschreven. Aan vrij elij k gaan
of blijven, de zg. „Freiziigigkeit", werd nog niet gedacht,
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maar de boer werd gevrijwaard tegen gewelddadige verdrijving, wanneer hij bij de landsrechtbanken zich beklagen
wilde wegens onrechtmatige opzegging van zijn grond, en
den g rondbezitter werd de plicht opgelegd elken boer, Wien
hij eene hoeve ontnam, elders weder onder dak to brengen,
hetzij dan met eene andere hoeve of niet ; geheele dorpen
tot akker to waken, „waardoor verarming en vermindering
der onderdanen ontstaat", werd bovendien verboden, tenzij met
goedkeuring van den Engeren Ausschuss en den landsheer. 1)
Wat de riddergoedbezitters en de stedelingen betreft,
zij waren nit den aard der zaak genoeg beschermd tegen
den landsheer en tegen elkander door de aloude voorrechten, waaraan de Erbvergleich in geenen deele to kort
deed. Maar buitendien werden zij nog uitdrukkelij k gewaarborgd tegen onderlinge benadeeling. De Vergleich is
blijkbaar uitgegaan van de grondstel] ing, dat, gelij k de grondbezitters het profijt genoten van den akkerbouw, de veeteelt
en wat daarbij behoort, de steden de voordeelen genieten
moesten van de nijverheid en den handel. Werd den eersten
het recht gelaten van mouton en brouwen, het was alleen
voor eigen gebruik dat zij het mochten toepassen, en dat
recht bleef zelfs den boeren. Overigens was alleen in de
steden het brouwen van bier geoorloofd, en het platteland
was verplicht het uit de steden to betrekken, eene verplichting, die weder aanleiding gaf tot de instelling van
een regelmatig en scherp staatstoezicht op de fabrikatie.
Brandewijn stoken bleef weliswaar op de riddergoederen
vrijgelaten, maar de herbergen en tapperijen kregen de bevoegdheid ook anderen brandewijn to verkoopen, nit de
steden ontboden. 2) Het handwerk word uitsluitend den
steden voorbehouden. Voor de dagelijksche behoeften mochten
op elk goed eon amid, eon wagenmaker, eon wever, eon
kleedermaker, eon metselaar of timmerman, een kastenmaker
en eon schoenlapper gehouden worden, met hunne knechts
zoo dit noodig was, maar zij mochten alleen voor het good
werken, en wat aan nieuwe artikelen noodig was moest uit
1) Erbvergl. § 327, 339, 336.
2) Z. a. art. XIII.
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de stad betrokken worden. Wie in 1755 buiten de genoemde
handwerkslieden op het platteland hun bedrijf uitoefenden,
moesten vertrekken, maar de steden waren nu ook verplicht die
lieden op to nemen en op alle mogelijke wijze voort to helpen.
Den stedelij ken overheden werd uitdrukkelij k de plicht
opgelegd to zorgen dat behoorlijke waren tegen billijke
prijzen tijdig werden geleverd, onder bedreiging met rechtsvervolging tegen nalatig e of bedrieg elijke handelingen op
de klacht der benadeelden. Zoo werden dan ook door den
Erbvergleich de gilden bestendigd en bevestigd in hunne
rechten, mar tevens verbodsbepaliugen opgenoren tegen beinoei.lij king van de in tr eding in het g ildeverba nd. Monopo1iPn werden verboden, vr?jbeid viii ha ndelsverkeer were gewa a rborgd, woeker van opkoopers en nnarskramers g eweerd. 1)
Dee] s in •:le afzonderiijke hoofdstnkken over brouwerij en
branderij, over de handwerksnijverheid op het land, over
tollen en brag -g elder, dels in een algemen hoofdstuk over
„Politische Sachen", werd dit alles en nog veel meer •rondwettig geregeld. Een Mecklenburgsch landrecht, dat binnen twee j aren werd toeg ezeg d en beloofd, en dat ook dienovereenkomstig is opgesteld en in werking gebracht, zou
als organieke wet de praktijk van de beginselen der grondwet omschrijven.
Van groot gewicht was natuurlijk de vraag omtrent
het aandeel, dat landsheer en Standen zouden hebben in de
wetgevende en in de uitvoerende macht. Maar het lag voor
de hand hoe deze in den Erbvergleieh zou worden opgelost.
„verordeningen en constitutiones"
Bij wetten Loch
is de gewoonlijk gebruikte naam kon er sprake zijn of
van bepalingen, alleen voor het domein geldende, of van
algemeene, het geheele land rakende, dus ook het terrein
van Ritterschaft en Landschaft.
TTit den acrd der zaak nu liet de vergleich ten opzichte
van de eersten den landsheer geheel vrij ; ten aanzien van
de andere maakte hij onderscheid tusschen „gleichgi ltige",
d.i, minder gewichtige verordeningen, hetzij die justitie,
1) Z. a. § 252-56, 263, 374, 375.
O. E. II 2
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politie, kerkelijke zaken of wat ook raakten, en dezulke,
waarbij de rechten van Ritterschaft en Landschaft betrokken waren. Bij gleichgultige taken zoo werd vastgesteld
zou de raad ingewonnen worden van de standen of, zoo er
haast bij was, van de landraden en den A.usschuss, bij de
andere zou door den landsleer niets worden gedaan zonder
de uitdrukkelijke inwilliging der standen. 1)
Deze eenvoudige onderscheiding en de daarop gegronde
bepalingen waren inderdaad voldoende en zijn het ook in
lateren tijd gebleken.. Iedere maatregel, die niet strikt binnen de grenzen der landsheerlijke macht valt, heeft de toestemming der standen noodig om wettig to wezen : immers
alles wat buiten die grenzen ligt raakt of de Landschaft
of de Ritterschaft Of beide.
En dit geldt niet alleen voor de eigenlijke wetgeving
in den gewonen zin des woords. Tusschen wetgevende en
uitvoerende macht wordt geen grens getrokken; een maatregel van uitvoerend gezag voor eene enkele zaak valt
evengoed als algemeene bindende voorschriften of binnen
Of buiten het terrein der standen-rechten, en ontleent dus
de wettigheid aan den „consensus" van den landdag of
aan het onbeperkte recht van den landsheer.
Niettemin kon, dat ligt in den aard der zaak, in de
praktijk twijfel rijzen of eene aangelegenheid van de Kroon
ook eene aang elegenheid van de standee was, of zij du s al
dan niet zonder of met dezen kon worden gereg eld, en die
twijfel kon meermalen tot geschil aanleiding geven. Dit
is dan ook niet uitgebleven, maar het heeft niet geleid
tot eene blijvende verwijdering tusschen Kroon en landdag:
men heeft ook deze zaak, zij het dan ook eerst weer dan
60 jaren later, door eene schikking tot oplossing gebracht.
Bij „compromis" van den 28 8II November 1817 is overeengekomen, dat bij verschil van meening over de rechtmatighei.d van een maatregel van den landsheer een scheidsgerecht zou worden aangewezen, waartoe eene binnen- of
eene buitenlandsche rechtbank zou worden gekozen ; kon1) Art. VIII, § 198 en 199.
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rden de beide partijen het hierover niet eons worden of
achtten zij het om andere redenen niet wenschelijk, dan
zou men de beslissing opdragen aan twee vorsten van den
Duitsehen bond, van wie elke partij er &n zou benoemen,
of wel aan twee of vier binnen- of buitenlandsehe mannen,
v oor de helft door elk der partijen aan to wijzen. De
scheidsrechters zouden zich dan een derden resp. vijfden
mederechter kiezen tot hoofd of voorzitter.1)
Deze sehikking bevredig de beide partij en. Inderdaad
heeft zij hare toepassing g evonden bij zeer gewichtige
ti ua estien In do 19 e eeuw.
In hoofdzaak is in het bovenst,aande de acrd en de
trekking van den Erbvergleieh we rgegeven. Afzonderlijke
hoofdstukken zijn nog gewijd aan de bescherming van het
wild, door de regeling van jachtrecht bij den rijkdom aan
wild in Mecklenburg zeker een punt van groot belang
en van de boschcultuur, door beperking van het recht tot
houtkappen, aanvankelijk op de goederen der leenen, later
uitgestrekt tot alle goederen zonder onderseheid. Ook het
Ieenwezen zelf wend nailer g eregeld en daarm ede ook de
verhouding van de bezitters der leengoederen tot den landsheer. Evenzoo de inkwartiering, de schadevergoeding bij den
doormarsch van vreemde troepen en dergelijke zaken, waarbij
bet belang van het platteland en van de steden gelijkelijk was
hetrokken. Natuurlijk werd ook de staatskerk niet vergeten.
Eon zeer gewichtig hoofdstuk regelde bovendien het
rechtswezen, en met name het recht van hooger beroep. 2)
Ten aanzien van de rechtsbeginselen voerde de vergleich
echter geese niouwigheden in, hetgeen dan ook bij de toen
heerschende toestanden van zelf uitgesloten was.
Op de landg oederen toch gold nog evenals b.v. in de
Nederlanden — de patrimoniaal-rechtspraak. De bezitter
van een good, allodiaal of feudaal, was de o ; erheid op zijne
bezitting, en die overheid was zoowel rechter als administrateur. Hij oefende zijne rechtsmacht nit door zijn schout
en zijne schepenen.
1) Sachsse, a. w. No. 213.
2) YgI. Busing, a.w. § 18 en 21.
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Hetzelfde gold voor de steden, waar de magistraat de
natuurlij ke rechterlij ke overheid was, en voor het domanium, .
waar de ambtsgerechten van den landheer de rechtspraak
gaven. Maar die rechtsmacht is, waar dan ook en hoe oak
uitgeoefend, ontleend aan den landsheer, die overal en ten
allen tijde als de drager van het rechtsgezag beschouwd is
en wordt. De patrimoniaal-rechtspraak was dan ook alleen
de lagere, en deze was en werd door de bepalingen van
den Erbvergleich op nieuw en voor goed onderworpen aan
het hoogere rechtsgezag van den landsheer of van de rechtscolleges, door hem aangewezen en door de standee erkend.
Alleen in de zeestedeu was, door den eigenaardigen vorm van
autonomie, die deze verworven hadden, een deel der hoogere
rechtspraak op de stedelijke magistratuur overgegaan.
In de 198 eeuw behoefde daarom ook de rechtsregeling
wel wij ziging, maar geen volledige verandering.
Onder deze grondwet heeft Mecklenburg voortgeleefd
in de 18e en 19 e eeuw, en leeft het, mutatis mutandis, nog
voort in den tegenwoordigen tijd. Er zijn vele landen in
Europa, die den ouden staatsvorm van eene zoogenaamde
Stande-verfassung hebben aangenomen en lang, zeer lang behouden, maar er is er misschien geen een, waar deze zoo vroeg
en zoo volledig is georganiseerd. De Erbvergleich van 1755
is dan ook wel een der merkwaardigste staatsstukken, die de
geschiedenis van de ontwikkeling der Europeesche staatsinstellingen heeft aan to wijzen.
Na 1755 volgde voor Mecklenburg een langdurig tijdperk van inwendige rust, alleen verstoord door de onheilen,
die de zevenjarige oorlog bracht, want ook dit land bleef
niet versehoond van de bezetting en den doormarsch der
troepen, vooral der Pruisische, waarvan het bitter to lij den
had, niet alleen door de harde behandeling der bewoners, maar
ook door de buitensporige geldelij ke eischen van de Pruisen,
die op een bedrag van 15 millioen Thaler to staan kwamen,,
inderdaad voor een klein en dun bevolkt land in de 18°
eeuw eene buitengewoon groote som. Daarbij kwam nog de
runderpest, en met haar de verarming. Mecklenburg had
dus waarlijk wel behoefte aan een langdurigen vrede.
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Gelukkig is het bevrij d gebleven van de beroering, die
y de revolutie-periode over zoovele landen van Europa gebracht heeft. De Fransehe legers van 1792 en volgende
jaren, die de Rijn-landen en Noord-Italie overstroomden,
bleven ver van Mecklenburg. Zoo kon dit tot in den tijd,
waarin Napoleon zijne zegevierende wapenen tot aan de
kusten der Oostzee voerde, zich rustig bezighouden met
Zen arbeid op zijne akkers, om to beproeven de rampen
van den oorlog stijd to boven to komen.
Maar de Franzosen-tijd
wie kept niet dien naam ?
heeft het land opnieuw voor een zevental j area in
ellende gedompeld, en toes het na den bevrijdingsoorlog
eindelijk, thans als Groothertogdom, eene nieuwe toekomst
teg emoet ging, was de inspanning van alle krachten noodig
^m het op to beuren.
Die krachtsinspanning is niet achterwege gebleven, en
het is werkelijk merkwaardig hoe snel en hoe krachtig
Mecklenburg zich na 1815 heeft ontwikkeld, en dat vovr
alles door den vaderlandslievenden ijver van zijne Groothertog en. Het is niet to verwonderen dat Mecklenburg zijzl
vorstenhuis met zooveel liefde aanhangt.
Vie, met de kennis van het verleden g ewapend, een
vluchtig bezoek brengt aan Rostock, krijgt reeds terstond
den indruk, dat in dit land van tenauwernood 600 duizend
inwoners met geestkracht en toewijding is en wordt gearbeid. In 1815 telde de eens zoo inachtige Hanse-stad
niet weer dan 10 duizend inwoners : zoozeer was zij door
de rampen van de 17e en de 18e eeuw gedaald. Thans, na
omstreeks 80 j aren, bedraagt het zielental 50 duizend 1),
eene vermeerdering tot het vijfvoud, die b.v. in Nederland
geen enkele stall kan aanwijzen. Van binnen het karakter
toonende van eene zich moderniseerende oude stad, biedt
u Rostock aan de buitenzijde het beeld van een hoofdplaats,
die hare opkomst dankt aan den arbeid van den nieuweren
1) Dit getal en weer andere zijn ontleend aan den Mecklenburgischen Staatskalender voor 1901. Voor Rostock is de opgave 49912: de
afronding van dit cij fer, en ook van de andere, is dus gering.
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tijd. Op den Rosengarten verrijst een schouwburg, die, vrij
als hij daar staat op het plein, zich in al zijne fraaie lijnen
vertoonen kan. Aan de breede Promenade is het statige
gebouw opgetrokken voor post- en telegraaf, in een stijl,
die past bij het middeleeuwsche Rostock, dat de moderne
wandelweg omzoomt. In de onmiddellijke nabijheid staat
het fraaie Standehaus, waar de Engere Ausschuss zetelt, in
rooden Steen gebouwd, massief, maar tevens sierlijk.
Nergens echter zal beter uitkomen hoe veel, in de laatste
halve eeuw vooral, voor de stad en tegelijk voor het land
is gedaan, dan op het Blucher-plein. Daar, tegenover het
standbeeld van den held uit den bevrijdingsoorlog, staat het
breede, trotsche gebouw der landsuniversiteit, die door een
verstandig besluit der beide vorsten nog altijd gemeenschappelijk eigendom is van Mecklenburg-Schwerin en
Mecklenburg-Strelitz. Breed van gevel en regelmatig van
bouw, is het een stuk werk, dat aan den eisch der praktijk
en tevens aan dien der aesthetiek voldoet. Zeer praktisch
is de inrichting. Ruime zalen, gangen en trappen g even
al wat tegenwoordig van zulk een gebouw gevorderd wordt.
Niet het minst praktisch is, dat ook de universiteitsbibliotheek daarin hare zalen heeft, met afzonderlijke leeskamers
voor de professoren en de studenten, eene werkkamer voor
wie in de bibliotheek zelf studeeren wil, en een vertrek
voor de uitgifte en ontvangst van de boeken, met eene bewaarplaats voor die, welke in de werkkamer gebruikt worden..
Dar, met het oog op al wat komt en gaat, heeft de ambtenaar zijne plaats. Tijdschriften zijn in de leeskamers, vaksgewijze gerangschikt, to raadplegen, de boeken staan natuurlijk
in eigen brandvrije zalen. Het geheel staat onder toezicht
van Professor S chi r r m a c h e r, hoogleeraar in de geschiedenis..
Het gebouw is tusschen 1867 en 1870 opgericht ; het
staat op de plaats van het oude bisschoppelijk hof, waarin
de universiteit in 1419 gevestigd werd. In de 16 e eeuw
was het hof door een brand vernield, en een nieuw ,,college" had het oude vervangen, maar was natuu rlij k na drie
eeuwen niet meer voldoende. In de 17 e en 18e eeuw hadden
de tijdsomstandigheden den bloei der universiteit zeer ge-
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schaad ; een paar malen was zij zelfs verlegd naar elders en
daardoor met ondergang bedreigd. Ook in de 19 8 eeuw
kwijnde zij nog, maar zij heeft, dank zij vooral de onvermoeide
pogingen en de bij zondere bescherming van den Groothertog
F r i e d r i c h F r a n z I I, in de laatste 50 jaren, ofschoon
tot de kleinste van Duitschland behoorende, eene groote
vlucht g enomen. Het onderwij s wordt er gegeven door 37
gewone en 10 buitengewone hoogleeraren, waarbij nog 6
privaat-docenten komen. Behalve de vakken, die aan alle
universiteiten onderwezen worden, zijn in Rostock ook de
Duitsche, de Engelsche, de Romaansche taal- en letterkunde
in het onderricht opgenomen, alsook de archaeologie.
F3<^ vendieu zi n v oor landbouw-physiologle en l andbouwh enie I eerstoele u o jig ericht .
M_aar hoeveel er voor de universi.teit gedaa.0 is, v coral
in (le laatste j area i , en nog v oortdurend g edaa n wordt, ziet
men het best wanneer men het Kropeliner-thor uitwandelt
en rechtsom slaat naar het nude Fischer-bastion, waar het
tiitzicht op de Warnow dell bezoeker wel meer belang zal
inboezemen dan de verroeste kanonnen, die er nog liggen.
Slaat men vandaar den blik naar het Westen, dan trekt
terstond eene rij van nieuwe, kloeke gebouwen in de voorstad de aandacht. Al die g ebouwen zijn acadernische inrichtingen : het anatomisch instituut, de laboratoria voor
physiologie en pa.thologische anatomie, de chirurgische kliniek,
de opthalmologische kliniek, de gynaecologische kliniek,
de botanische tuin, lib gen daar naast of over elkander. En
Noordwaarts, to Gehlsheim, aan de overzijde van de rivier,
staat het voor eenig e jaren nieuw g ebouwde krankzinnig eng esticht net de daaraan verbonden kliniek voor psychiatrie.
Ret universitair onderwij s is niet het eenige, waaraan
de reg eering zooveel zorg heeft besteed. De gymnasia, progymnasia en Real-gymnasia op welke laatste nog Latijn
wordt geleerd de Real-schulen en Burgerschulen, zoo voor
meisjes als voor jongens, verdienen evenzeer genoemd to
worden als de academie. Er zijn in Mecklenburg-Schwerin
17 gymnasia en Real-schulen, waarvan sommige, zooals to
Wismar, tot eene inrichting gecombineerd zijn, een getal
k•
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dat inderdaad in verhouding tot het bevolkingscijfer aan.zienlijk is. Alle zijn in de laatste 20 of 30 jaren uitgebreid of
gereorganiseerd, enkele onder persoonlijke medewerking en bescherming van den Groothertog, zooals de gymnasia to Doberan
en to Schwerin, die daaraan ook hun naam Gymnasium
Frederico-Francisceum en Gymnasium Fredericianum danken.
Deze laatste inricb Ling, het Fredericianum to Schwerin,
is uiterlij k en innerlij k in waarheid voortreffeli jk. Het fraaie
gebouw aan de vroolijke Marien-strasse, die langs den oever
van den Pfaffenteich loopt, met zijne ruime recreatie-plaats,
zou zeker de ijverzucht opwekken van menig Nederlandsch
rector. En het Real-gymnasium in het nieuwe stadsgedeelte
de zoogenaamde Paul-stad, naar den Groothertog P a u 1
Fried r i. c h, die in zijn korten regeeringstijd van 1837 1842
den grooten stoot tot de uitbreiding gegeven heeft doet
voor de zuster-inrichting weinig of niet onder. Maar wat
weer zegt, het onderwijs op beide kan wedijveren met het
beste wat in deze op Nederlandsehe gymnasia en hoogere
burgerscholen als maatstaf van vergelijking zou kannen genomen worden. Schrijver dezes was in de gelegenheid zich
daarvan to overtuigen en brengt gaarne zijne hulde aan
het gymnasiaal en middelbaar onderwijs in Mecklenburgs
hoofdstad. 1)
Voor het lager onderwijs zijn er in de grootere steden
onder de namen van Burgerschulen, Mittelschulen, Elementarschulen, Hohere Tochterschulen en soortgelijke een aantal
stedelij ke inrichtingen, en daarnaast zijn er nog privaatscholen. In de kleinere steden zijn er 48 dergelijke lagere
scholen met 530 onderwijzers en onderwijzeressen. Al die
scholen staan, evenals die van hoogeren rang, onder staatstoezicht.
Ter voorbereiding voor aanstaande onderwij zers is to
Neukloster een Lehrer-Seminar and Vorbereitungsanstalt.
1) De bijgewoonde lessen, alle in de hoogste klassen en, op eene enkele
uitzondering na gedurende een vol uur, behandelden : Griekech (Thuc.),
Latijn (Hor. Ep.), Historie (Pompejus, Hussieten-tijd, Weener congres), Aardrijkakunde (Stroomgebied van de boven-Elbe), Duitsche letterkunde (Schillere
Sturm-und Drangperiode) en Gymnaetiek (Staafoefeningen).
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Op het platte land heeft elke plaats, of liever elk goed,
zijn school, die meest onder toezicht van den predikant staat.
De onderwijzers op deze scholen vinden hunne opleiding aan
den Anstalt zur Ausbildung Titter- and landschaftlicher Landschullehrer, Koster and Organisten nebst Vorbereitungsanstalt, to Lubtheen.
Bovendien vindt men in Mecklenburg eene inrichting
en school voor blinders, twee doofstommen-instituten, eene
zeevaartschool, eene landbouwschool, een technic urn en een
groot aantal ambachtsscholen.
Wismar k.an niet bogen op een zoo grooten vooruitgang als Rostock. De stoomvaart, die in de tweede helft
der 19 E' eeuw aliengs de vaart met zeilschepen heeft verdrongen, is voor de stad nadeelig geworden. Wel heeft
zij eene nieuwe haven g ekregen en wordt deze ook door
stoornschepen, voor den kolenhandel o. a., bezoeht, inaar
tot haar vroeg eren bloei is zij niet weder gestegen. Toch
is ook pier het getal inwoners, dat in 1803 niet grooter
was dan 6000, weder tot 18000 geklommen, dus het drievoud.
Schwerin is geen handelsstad, en wil dit ook niet wezen.
Des ondanks is, zooals reeds is opgemerkt, de stad in omyang en in sierlijkheid van aanleg aanmerkelijk vooruitgegaan. Zij is uit den card der zaak het middelpunt van de
regeeringskringen. Zij is het ook, met Rostock, van de kunst
en de handwerksnijverheid. Het Schwerinsche museum,
mede een werk uit de 19' eeuw, bevat ware schatten : met
name zijn de verzamelingen van porcelein, Japansch, Chineesch, Oud-Delftseh, Saksisch, Sevres en wat niet al, buitengewoon rijk. Ook de gebeeldhouwde kasten, van Holsteinsch, Mecklenburgsch en Oost- riesch fabrikaat, zijn zeer
talrijk en voor een deel bijzonder fraai. Hetzelfde g eldt
van de collectie etsen.
De handwerksnijverheid in Mecklenburg is lang in
handen geblev en van de gilden, die tot v6br korten tijd
nog bestonden : de invoering van de vrijheid van bedrijf
(Gewerbefreiheit) in alle landen van den Noord-Duitschen
bond in 1868, heeft aan hunne almacht een einde gemaakt.
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Misschien is het juist door het behoud van deze vereenigingen dat het handwerk pier in zulk een gunstigen toestand is gebleven. Zeker is dat nog tegenwoordig, ook
door zoogenaamde kleine bazen, uitnemend werk geleverd
wordt. Schrijnwerkerskunst o. a. en zilversmederij, ook
schoeisel-fabrikatie staan op een hoogen trap. Natuurlijk
geldt dit voor de steden, en bepaaldelijk de grootere ; het
platteland komt voor de nijverheid niet in aanmerking.
Trouwens dit is, voorzoover het handwerksnijverheid aangaat, in de meeste landen bet geval.
De ouden van dagen, Wier kindsheid en jeugd nog viel
in de eerste 20 jaren na den droevigen Franzosen-tijd,
zullen zekerlij k niet minder bewondering g evoelen voor
den arbeid der 19 e eeuw dan de bejaarde Nederlander, die
zich de trekschuiten en diligences nog herinnert. Ongetwijfeld heeft ook in de Oostzee-landen de verbetering van
de verkeersmiddelen krachtig bijgedragen tot de vermeerdering der stoffelijke welvaart en aldus middellijk tot de
geestelij ke ontwikkeling. Pa u l Fri e d r i c h en zijn zoon
Fri e d r i c h Fran z II hebben beiden gevoeld dat hun land,
wilde het zich voor goed opheffen uit den toestand van
uitputting, die het g evolg was van de beproevingen uit den
Franzosen-tijd, zich vlijtig moest toeleggen op de vermeerdering van den nationalen rijkdom door de vergemakkelijking
van het verkeer, zoo binnen- als buitenlandsch. Vandaar
de groote plannen voor een kanaalstelsel, die, door F r i edriich Franz I en Paul Friedrich ontworpen, door
F r i e d r i c h F r a n z II ten deele zijn uitgevoerd ; vandaar
ook die bijzondere zorg voor den aanleg van chausseeen,
die v66r 1842 slechts 3 in getal waren, samen nog gees
100 Km. lang 1), en vooral de ijverige bevordering van den
spoorwegboaw, zoodra Engeland daartoe het voorbeeld had
gegeven. De aanleg van de lijn Hamburg Berlijn aan den
reciter Elbe-oever is alleen to danken aan de volhardende
pogiagen van Groothertog F r i e d r i c h F r a n z II, en het
binnenlan dsche spoorwegnet, dat naar hem den naam draagt
van Friedrich Franz-bahn, is mede zijn werk.
1) Thans 1855 Tim.: Meeklenb. Staatskalender 1901.
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In deze richting is de Groothertogelijke regeering onvermoeid doorgegaan gedurende den leeftijd van F r i e d r i c h
Fr an z II en, na diens overlijden in 1883, onder de leiding
van diens zoon, zoomede onder die van Hertog Jo h a n n
A l b r e c h t, die van 1897 tot vo6r eenige maanden het
regentschap gevoerd heeft voor zijn nog onmondigen neef,
thans Groothertog Friedrich Franz IV.
De omvangrijke en veelzij dig e ondernemingen en hervormingen van deze geheele periode stelden natuurlij kerwijze zeer zware eischen aan 's lands geldmiddelen, en het
zou onmogelijk geweest ziju daarin to voorzien nit de opbrengst der boveazgenoemde inkomsten, hoe nlild ook de
vorsten nit hun Chatull ( privaat )-vermogeu en
nu t deRenterei ertoe bijdroegen en hoe bereidwillig ook de standen
zich betoonden tot medewerking, ook met subsidien nit
den Landkasten. Maar reeds in den aanvang der 19 e eeuw
was het noodzakkelijk beblekeu het stelsel van de landsfinancien to wijzigen, en reeds toen was het middel aangegeven om voor de toekomst de nitgaven, die "s lands belang vorderd e, to knnnen dekken. 1)
De droevige toestand der geldmiddelen en de dru.k.kende seh nlden_ dwongen de regeeriug to Schwerin op eene
buitengewone bajeenkomst met de Standen, to Rostoek gehouden, eerie reorg anisatie van het belastingstelsel voor to
dragen. Op die bijeenkomst nu kwam het tot eene gewenschte uitkomst, en deze was ook voor de toekomst van
gewicht, omdat van nu of aan als beginse] werd aangenomen, dat „alle onderdanen ontwijfelbaar verplicht zijn
tot het opbrengen van be] astingen, zoo personeel als reeel." 2)
Er werd op die verg adering in de eerste plaats besloten dat de jaarlijksche contributie van de riddergoederen
voortaan zou worden geheven van a 11 e hoeven, waartegenover den eig enaars vrijstelling werd geschonken van de
plichten, die nog op de onbelastbare hoeven ru stten.
7) De wijziging in het financie-etelsel aangebracht en later doorgevoerd door Mecklenburg-Schwerin, is in Strelitz in hoofdzaak geheel gevolgd.
2) Rostocker Convocationstag 1808: Sachsse, No. 206 en.209. Busing,
a.w.§23.
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Die z.g. gewone contributie werd dus verdubbeld, en
in overeenstemming daarmede werd in de steden elke vrijdom van belasting opgeheven, terwij 1 hare subsidien uit de
landskas, voor bepaalde doeleinden tot dusver uitbetaald,
vervallen zouden, en Rostock de geheele accijns-opbrengst
afdragen zou. Bovendien zou voor de aflossing van schulden een afzonderlijk fonds met eigen administratie worden
gesticht, hetwelk zou gevormd en gevoed worden door eene
buitengewone contributie, op to brengen door personeeleen grondbelasting op het platteland, door grond- en verbruiksbelasting in de steden, en door eene algemeene inkomsten-belasting.
Daarmede was weliswaar gebroken met het oude financiestelsel van den Erbvergleich, maar het nieuwe systeem was
in den vorm nog gebaseerd op den ouden grondslag van
contribution, en tastte dus den Vergleich niet in zijne
grondbeg inseleu aan, al werd er een nieuw beginsel in opgenomen of naast gesteld. Bovendien werd de maatregel
strikt genomen en uitg evoerd volgens de voorschriften
rakende 's lands wetgeving, in den Erbvergleich gegeven.
Als tijdelijke maatregel bedoeld is de nieuwe inrichting
blijvend geworden : de groote buitengewone uitgaven, o.a.
voor den spoorwegbouw, vergrootten weder den schuldenlast
en bestendigden daardoor de nieuwe regeling der geldmiddelen ; alleen in de administratie werd wijziging gebracht.
Latere perioden van de 19 e eeuw deden nog grouter behoefte
aan versterking der middelen rijzen en noodzaakten tot
verdere, ing rij pende maatreg elen ter reorganisatie van het
financie-wezen. In 1863 maakte men daarmede reeds een
begin, maar de gebeurtenissen van 1866 en '67, waardoor
Mecklenburg in den Noord-Duitschen bond trad, en die van
1870 en '71, waardoor het in het Rijksverband kwam, zijn
oorzaak dat, na eenige voorloopige regelingsbesluiten, eerst
in 1870 en 1874 eene afdoende organisatie is ingevoerd. 1)
Volgens de Coen gemaakte bepalingen worden buitengewone
eontributien op den landdag telken jare toegestaan voor een
1) Busing, t. a. p. Saohsse geeft de verordening op, maar niet den
inhoud.
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bepaald aantal tiende-deelen (Zehntelquoten) van het z.g..
edikt, di. van het maximaal-bedrag, waarboven de belastingen niet mogen opgevoerd worden, bij edikt vastgesteld :
vandaar voor dit stel belastingen de naam van „ediktmassige
Contribution", een soortgelijk stelsel dus als bij de stedelijke inkomsten-belastingen in Nederland, waarbij ook een
maximaal-percent wordt vastgesteld, dat wel kan maar niet
behoeft to worden bereikt. De opbrengst van deze edi.ktmassige Contribution wordt niet gestort in de Renterei, de
kas van den landsheer, maar in den „fiscus", de staatskas,
die nit de vroegere ^^dinini.stratie van het staats-schuldenfonds is ontstaan_, e^i waarover het beheer door den landsheer met de stall de rl g ezame sllijk gevoerd wordt.
De g rondsla g an voor de ediktmassig e Contribution is,
evenals bij de gewone eontributie, voor de riddergoederen
en de daarmede gelijkgestelde de hoeve, d.i. dus de grond ;
deze is het ook voor erfpachtgoederen el andere stukken
waarover hierland, met name ook op het domanium
onder nog zal g esproken worden maar met eene progressie naar eene vaste schaal van grondoppervlakten.
Paehters betalen op hun pachtg oed procentsgewijze naar
hun landhuur. voor landerijen van de steden wordt eene
belasting naar de huurwaarde geheven. Maar de ediktmassige Contribution treft ook degenen, die niet van den
landbouw leven, en wel door eene bedrijfs-, beroeps-, loon-,
rente- en hondeubelasting, waarbij in 1874 zelfs de spoorwegen
niet uitgesloten werden van de belastingschuldige bedrijven.
In deze Contribution deelen ook de zeesteden, die evenwel
eene schadeloosstelling hebben gekregen voor het prij sgeven
harer autonomic op het punt van de financien.
De oude „gewone contributie", zooals de Erbvergleich
die had ingevoerd en geregeld, is natuurlijk als vaste reeele
grondbelasting voor de ridderschap en de steden in stand
gebleven. Ook worden nog een paar indirecte belastingen
geheven, vobr 1870 reeds ingevoerd.
verdere wij zigingen hadden alleen een administratief doel.
Op deze wijze is in den loop der 19 e eeuw het financiewezen in Mecklenburg geregeld overeenkomstig de behoeften
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des tijds, zonder dat door deze gewichtige aangelegenheid
de Erbvergleich is aangetast ; hij is rekbaar genoeg gebleken
om zelfs een nieuw belastin gstelsel toe to laten.
Het zou met dat al misschien op den duur zijne bezwaren hebben medegebraeht wanneer in een land, dat
grootendeels van zijn landbouw en veeteelt bestaat, de lasten
voortdurend werden vermeerderd of verhoogd, zonder dat
tevens pogingen aangewend werden om de draagkraeht van
den landbouwersstand to vergrooten. Mecklenburg was de
gevolgen van de rampen der zeventiende eeuw en van de
ontvolking en verarming op het platte laud eigenlijk nooit
to boven gekomen. Het verdwijnen van den vrijen boerenstand, in welwaart levende op de hoeven, was een onheil
voor het geheele land geweest, dat n.00it g enoeg zaam was
hersteld. Reeds in de achttiende eeuw waren er velen, die
het voortbestaan van de lijfeigensehap verderfelijk achtten,
misschien daarbij gedreven door de overtuiging dat de instelling op zichzelve onwaardig was, inaar niisschien o6k
wel door de meening dat zij den bloei van het land belemmerde. In dien tijd nochtans ging men nog niet zoover
met den bestaanden toestand g eheel to breken. Maar toch
was pier en daar reeds veel gedaan om den stoffelijken
toestand van den boer aanmerkelij k to verbeteren, en zulks
was vooral en op groote schaal gedaan op het domanium,
waar de lijfeigenschap toch reeds meer in theorie dan in
praktij k bestond. Onder de regeeriug van Christian
Ludwig en zijne opvolgers Friedrich den vromen en
Fri e d r i c h F ran z I, d. i. tusschen 1747 en 1337, was op
het domanium bijna overal het pachtstelsel in de plaats gesteld van den heerendienst, en de grond in gebruik gegeven
volgens wettelijke pachtcontracten, die veelal op langen
termijn werden gesloten 12 tot 14 jaren en na afloop regelmatig werden hernieuwd, niet alleen met den
pachter zelf, maar bij diens afsterven ook met zijne erfgenamen. Daarenboven was men begonnen den daglooners
kleine stukj es grond in eigendom of erfelij k bezit of to
staan, waardoor allengs aan een groot aantal van die lieden
met de opbrengst van hun stukj a land en met hun handen-
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arbeid een middel van bestaan verzekerd was. Zulke kleine
boerenhuisj es met bij behoorenden a road dragen den naam
van Bi dnereien of Hauslereien de woorden geven alleen
een verschil in mindere of meerdere grootte aan.
Na den Franzosen-tij d ging men een g rooten stag
verder. In 1808 reeds beproefde de landsregeering bij de
standen het denkbeeld van de afscha.ffing der lijfeigenschap
ingang to doen vinden, maar vergeefs : het voorstel viel.
Met den bevrijding soorlog, waarin ook de boeren het hunne
hadden edaan, veranderde echter de zienswijze bij de gron.dbezi.tters zelven. Dc landmaarschalk V on M a 1 t z a h n ga.f
in 1816 het v oorbeeld aan zijne mederidders door op zijne
=ef i Preis a lle lijfeigenen vrij to v erklaren, en daarmede was
het ij s g ebroke n . T oen in 1 81 9 de Groothert og elij ke re-g eering op dc ii lauddag to Sternberg nogmaals het voorstel
tot opheT.ug van de iijfeigenschap indiende, verklaarden
niet alleen de steden, die het denkbeeld reeds in 1808
haddev toegejuicht, maar ook de ridders zich eenstemmig
daar voor : in het volgende jaar, 18 Januari 180, verkondigde eeue wet de vrijheid van alle Mecklenburgers.
Daarop gin' men in die richting voort. vveral, waar
nog overblijfselen bestonden van het oude g emeenschappelijke b rondbezit, waardoor de boer verplicht was verschillende
stukken grond op kleinen of yrooten afstand van elkander
to bebouwen, en de oude dorpsgron d, meestal weide, in
gemeenschappelijk gebruik bleef; werd deze verouderde wijze
van landhuishouding veranderd : de grond werd zorgvuldig
verdeeld en bij stukken ter bebouwing toegewezen. Daarbij
had de Erbvergleieh, zooals boven vermeld is, de opheffing
van de landhoeven door de grondeigenaars
het z.g.
„leg en der Bauernhofe"
tegengegaan.
Was door een en ander reeds eene zeer belangrijke
verbetering gebracht in den toestand der boeren-bevolking,
de Groothertogen gevoelden dat daarmede nog geen welvarende boerenstand was g evormd, en zij zagen in dat
Mecklenburg, een land van akkers, weiden en bosschen, v6br
alles daaraan behoefte had. Zulk een stand to scheppen
was een lievelingsdenkbeel d van F r i e d r i c h I' r a n z II,
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dat hij in zijne lange regeering (1842-1883) met zorg heeft
overwogen, uitgewerkt en in toepassing gebracht.
en dit
Het was zijn voornemen op het domanium
2/5
van den geheelen Mecklenburgbeslaat niet minder dan
schen bodem de boeren in staat to stellen het bezit van
grond to verwerven op zulk eene wijze, dat in de praktijk
dit bezit gelijk zou staan met den eigendom, zonder dat
het eigendomsrecht van den landsheer daarmede voor altijd
verloren Bing. Aan dat plan gaf de Groothertog in 1867
een begin van uitvoering, en van Bien tijd of is het op het
domanium op steeds grootere schaal toegepast ; een gedeelte
heeft het vorstelijk huis in privaat bezit gehouden, en daarin
worden de hoeven, evenals dat in Nederland en elders geschiedt, in pacht gegeven volgens contract, maar nooit op
korten termijn.
Het systeem is dit. De boer krijgt eene hoeve in erfpacht, d. i. in erfelijk vrij bezit, met het recht dat bezit
over to drag en . niet alleen door erflating, maar ook door
schenking of verkoop ; in het laatste geval heeft de landsheer echter het recht van bekrachtiging en ook van v68rkoop. De erfpachter kan zijn goed ook met hypotheek bezwaren evenals een eigendom. De rente, die het opbrengt, de
gebouwen en de inventaris, die hij vindt en overneemt, worden
naar een vasten norm (kanon) gekapitaliseerd, en deze kapitalen
als hypothecaire schuld in de hypotheekregisters ingeschreven,
maar zij zijn ten alien tijde alosbaar. Indien zij afgelost
worden, stort de regeering ze in een afzonderlijk fonds, het
„domanial-kapital-fonds", dat dus het bijzonder eigendom
van den landsheer is; dit fonds is tegenwoordig reeds zeer
aanzienlij k, doordat een groot aantal boeren de bedoelde
kapitalen reeds lang hebben of betaald.
Het eigeudomsrecht van den landsheer bepaalt zich dus
daartoe, dat hij bij verkoop van eene hoeve zich weder in
het bezit kan stellen, en dat hij niet ieder als kooper behoeft toe to laten. Overigens zou hij, bij eventueel nitsterven van een boerengezin en het ontbreken van erfgenamen, weder zijne oude eigendomstitels doen gelden.
In 1869 werden de aldus geschapen vrije hoeven samen-
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gevoegd tot dorpsgemeenten, die, door eerie verordening
van 29 Juni 1), een eigen bestuur verkreg en en een eigen
beheer. De dorpsschouten worden door den landsheer benoemd. Naast hen staan eenige schepenen, die voor de
openvallende plaatsen voordrachten aanbieden, en met den
schout het gemeentebestuur vormen. Een gemeenteraad,
bestaande uit de bezitters van een stuk grond, de grooth.ertogelijke Forstbeambten en de kerkdienaren, den koster
ing esloten, tot eel maximaal g etal van 24, ]heft met den
magistraat de zorg voor alle g emeentebelangen, in de verordeuing met name g enoemd, ook het geldelijk beheer.
Doze voortreffelijke maatreg eleu hebben geheel aan
het doe boa ntw ord. Op de ]anden van het domeiu is de
I a ndh4 yuwerssta.nd met ra.ssche schreden vooruitg eg as n in
welstaiid. Velen hebben f aanstonds of zeer spoedig de
v erschuldigd e hy potheek-soinmen gang ezuiverd en ziju daardoor in hot vrij e g en of g etreden van al de inkomsten en
voordeelen hunner hoeven en landerijen. Hot is tegenwoordig op het domein geen :eldzaamheid dat bij zulk
eene erfpachthoeve eon stal behoort met 12 tot 16 paarden,
en de boeren in hunne levenswijze nu en dan toonen zich
niet to behoeven to ontzien, laat staan to bekrimpen ; weelde
is or g eenszins uitgesloten.
Er zijn dus welvarende dorpen ontstaan, die in vole
opziehten gelijk to stellen zijn met de dorpen in de vruchtbare streken van Nederland. Elders in Mecklenburg, buiten
het domanium, vindt men die natuurlijk net: daar zijn of
landstadj es of gehuchten, de laatsten op of bij de groote
goederen, waar de eigenaar op zijn landhuis to midden
zijner arbeiders leeft. In Mecklenburg Loch is het nog
net als in andere landen, waar de grondbezitter dikwijls ver
van zijn stamgoed, in de hoofdstad of zelfs wel buitenslands,
zijn verblijf houdt, en de daglooners zijn or verre van arm.
Wel waren er van ouds pier en daar, b.v. bij de steden
of op de k] oostergoederen, ook wel op het domein, vlekken ontstaan, zoo o. a. Warnemunde bij Rostock, thans eerie
1) Sachsee, a. w. N°. 245.
o. E. II 2

22
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algemeen bekende en veel bezochte badplaats, en Doberan,
het geliefkoosde zomerverblijf van de Groothertogelijke
familie en als badplaats nog weer gezocht dan Warnemiinde.
Doberan is door verleening van stadsrechten tot stad
verheven, evenals Ludwigelust, eene zomerresidentie van de
vorstelijke familie, waarb^j zich ook een vrij uitgebreid vlek gevormd had. Deze beide plaatsen hebben daardoor de ,,Landstandschaft" gekregen, d. i. zij zijn opgenomen in de Landschaft en worden dus vertegenwoordigd in de standenvergaderingen op den landdag. op de riddergoederen is die
Landstandschaft nog in de handers van den eigenaar, wits
deze de „Staatsangehorigkeit" bezit, d. i. in het staatsverband is opgenomen. Gaat een goed door troop over in de
handers van een vreemdeling, of van een ingezetene, die
nog g een staatsburg er is, dan vervalt het recht van zitting
in den landdag : „die Landstandschaft ruht". Zij „rust",
want de opneming in het staatsverband, door naturalisatie
b.v., kan den eig enaar het recht tot vertegenwoordiging
van den grond geven, of wel eene nieuwe verandering van
oigenaar kan dat recht herstellen. De voorwaarden waarop
de Staatsangehorigkeit wordt verworven en alles wat daarbij
behoort was definitief geregeld bij verordening van 1 Juni
1853, maar deze is door de algemeene wet op de verwerving
en het verlies der Bundes- en Staatsangehorigkeit van I
,Joni 18 70
dus voor den oorlog en de stichting van het
Dustsche rijk gewijzigd, en daarna door de verordening
of wet van 1873 op de „Freiziigigkeit", het recht om to
gaan waarheen en zich to vestigen waar men wil, in 1868
reeds door een Bondswet in begiusel ingevoerd. Zeder vreemdeling kan dus een riddergoed door troop verwerven, maar
iijne Lan^dstandschaft hangt of van zjne Staatsangehorigkeit.
be vormi,n^g an den Noord-Duitschen Bond en daarna
van het Duitsehe Rijk heeft in Mecklenburg behalve de
vrheid van bedrijf en de Freiziigigkeit nog weer veranderingen teweeggebracht. Daaronder behooren genoemd to
worden a invoering vaa. 410n persoonlijkeu dienstplicht en
de aansluiting bij den Zollverein, maar hoe gewichtig ook,
die veranderingen grepen niet in de eigenlijke staatkundige
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toestanden in, en deden zich het meest gevoelen in het
-administratief bestuur. Belangrijker was de volledige hervorming van het rechtswezen, die voortvloeide uit de algemeene wet op de rechterlijke organisatie voor het geheele
Duitsche Rij k van 1879.
Mecklenburg had zijne rechtspraak reeds lang een worm
gegeven, die overeenkwam met de nieuwere rechtsbegrippen,
maar die tevens rekening hield met de oude rechten en
toestanden. In het domanium was de lagere rechtspraak
in handen van domaniale Amtsgerichte, in de steden in die
van de overheid, op de riddergoederen in die van de eigenaars.
Ike hoog ere rechtsprak werd namens den landsheer door
een Oberappellationgsgericht gegeven ; in Rostock en Wismar
alleeri had men nog stedelijke Ubergerichte. Daardoor was
de organisatie evenwel zeer gecompliceerd. Justiz-Kanzleien,
( rriminak-ollegium, Burg- and Domgericht en meer andere
bij zondere rechtbanken waren naast de g enoemde nog in
wezen gebleven ; de verordening van 17 Mei 1879 1 ) telt
niet minder dan ii verschillende rechtscolleges. Die alle
werden nu opgeheven, en daarvoor werd de eenvoudige
regeling van de rechtspraak in de plaats gesteld, die tegenwoordib in Mecklenburg bestaat. Amtsgerichte, Landgerichte en Oberlandesgericht (te Rostoek), zijn nu in het
geheele land de wettige rechtbanken, en geen andere rechtspraak staat daarnaast. Enkele rechterlijke functien : voorloopige verzegeling van nalatenschappen o. a. en dergelijke
worden alleen nog door de grondbezitters uitgeoefend, waarsc•hijnlijk omdat op het platteland de autoriteit van een ter
plaatse aanwezig vertegenwoordiger van de rechterlijke
macht onmisbaar is.
Zoo is in de 19 e eeuw Mecklenburg in elk opzicht
krachtig ontwikkeld, en het is gemakkelijk en zonder gevaar voor lichtvaardigheid to voorspellen dot, tenzij onvoorziene rampen tusschenbeide komen, het land een tijd van
grooten voorspoed en bloei tegemoet gaat.
Die ontwikkeling heeft het gehad onder de werking
1) Sach g so a. w. No. 254.
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van de grondwet, die in 1755 als vergelijk tusschen lands-heer en standen was aangenomen en „auf ewige Zeiten"
vastgesteld. Met dat al, het is algemeen bekend, heeft in
datzelfde tijdperk der 19e eeuw ook Mecklenburg den
stormwind gevoeld, die over Europa joeg in het jaar 1848,
en gedurende een korten tijd is de aloude staatsinrichting
voor den sterken drang bezweken.
Het zou overbodig zijn de gebeurtenissen van die dagen
in Schwerin, to verhalen : zij zijn voor den belang stellende
gemakkelijk to vinden. 1) Maar het is misschien niet overtollig een paar punters op den voorgrond to brengen, die
beter dan iets anders de hooding van den vorst, van de
standen en van de hervormingspartij verklaren, na het
einde van de beroering in 1848 en '49 en ook teg enwoordig nog aangenomen.
Er was in den loop der tijden langzamerhand eene
verandering gekomen in de samenstelling van de ridderschap. Deze bestond eeuwen lang alleen nit den landsadel, de familien, die van ouder tot ouder in het land gewoond hadden, hetzij nog van Wendische, hetzij van Duitsche
afkomst. Sinds de 16° eeuw waren enkele goederen, door
vermaagschapping, in handen gekomen van adellijke geslachten uit andere Duitsehe landen, maar meestal waren
de nieuwe bezitters dan in den landsadel opgenomen.
Tegenover den „eingeborenen" adel noemde men hen daarom
„rezipirten" adel. De adelsrechten waren voor beide dezelfde. De troebelen en drukkende tijdsomstandigheden hadden later, in de 17 • en de 18° eeuw, de adellijke eigenaars
dikwijls gedwongen hunne goederen to bezwaren en daardoor, bij het voortduren van de moeilijkheden, ze to vervreemden. Burger-bezitters traden zoo in de plaats van
adellijke, en kregen door hun grond toegang tot de ridderschap. Reeds in 1755 komen onder de ridders, die den
Erbvergleich teekenden, burger-namen voor. In de 198
eeuw echter, na den Franzosen-tijd, nam het verkoopen
v an landgoederen in sterke mate toe. Vreemde kooplieden,
1) Uitvoerig en naar ongedrukte bronnen in: Von Hirschfeld, F r i ed r i e h P r a n z II, Leipzig 1891.
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uit F r i t z R e u t e r wel
uit Hamburg o. a., inspectors
bekend die geld hadden overgespaard, pachters, wien
het voor den wind was gegaan, of gegoede stedelingen,
hadden land opgekocht en waren zoo in de ridderschap
g ekomen. Meest waren de gekochte goederen klein, en de
grondoppervlakte van de adellijke goederen tezamen was
veel grooter dan die der burgerlijke : in MecklenburgSchwerin waren er in 1846 431 adellijke met 2000 hoeven,
366 burgerlijke met nog geen 1100. Maar de eigenaars der
laatsten overtroffen in aantal die der eersten : 320 tegen
298. In Strelitz was dit niet zoo: daar waren 56 goederen
met 300 hoeven in handen van den adel, 20 met 75 hoeven in die vaii burgers, en hun aantal was resp. 34 en 19.
Tezamen echter, in de standen-vergadering, hadden de burgers de meerderheid, immers 339 tegen 332. 1) De stemmen toch werden uitg ebracht naar de goederen, waarbij
de grootte niets ter zake deed.
Deze burger-bezitters nu, die niet in de adelhjke kringen werden opgenomen, wilden althans staatsrechtelij k eene
volkomen g elij kstelling met de edellieden, en begonnen,
reeds tussehen 1830 en '40, een krachtig verzet tegen de
bevoorrechting van den adel op het stuk der landraden aenoeming, ofschoon de Erbvergleich daaromtrent eene bindende bepaling g emaakt had, die misschien opzettelij k om
burgers nit die waardigheid to weren gemaakt was, maar
in ieder geva,l nog gold. Met weer hoop op goed gevolg
eischten zij een aandeel in de voordeelen der landskloosters,
nit welker iukomsten adellijke jonkvrouwen, deels in die
gestichten wonende, deels daarbui.ten levende, toelagen genoten. Zij beriepen zich daarbij op eene onduidelijke uitdrukking in den Erbvergleich 2) en de reversalen van 1572 3),
zonder in aanmerking to nemen dat reeds 300 jaren de
ridders uitsluitend het bedoelde recht hadden g enoten, of
zelfs dat de 3 kloosters in vroegeren tijd grootendeels door
den adel waren gesticht. Later, in 1857, is het recht van
1)
2)

von Hirschfeld, a. w. I. p. 230.

3)

Sternberger rev. art. 4: Sachsae, No. 113.

Art. Ill, § 122.
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den adel op grond eener oorkonde van 1557 afdoende bewezen. 1)
Die eischen veroorzaakten een langdurigen en bitteren
strijd, waaraan het geheele land deelnam doordat in dagbladen (de Rostocker Zeitung verscheen alleen da irom
voortaan dagelijks), brochures en zelfs in lijvige boeken
van 2 en 3 deelen, de zaak werd behandeld.
Van 1846 of is telkens dat twistpunt opnieuw to
berde gebracht, maar allengs is het door andere zaken op
den achtergrond gedron gen. In den aanvang van den strijd
zaaide het natuurlijk verdeeldheid, en het was onvermijdelijk dat deze invloed had op de houding der ridderschap
in de omwentelingsbeweging van 1848, dock slechts tijdehjk.
De radicale eischen deden alras regeering en Standen
ontstellen en in verwarring geraken. Wat den Groothertog
aangaat, hij was aanvankelijk van die eischen zoo of keerig,
dat hij er over dacht zijne kroon neder to leggen : hijzelf'
heeft dit getuigd. 2) Maar de Berlijnsche Maart-dagen deden
hem van gedachten veranderen. De welgemeende, zij het
ook ontijdige en slecht beraamde pogingen om eene I)uitsche eenheid to scheppen, vonden bij F r i e d r i c h F r a n z
warme sympathie ; van het Frankforter parlement hoopte
hij de verwezenlijking van dat ideaal, en niemand was
vuriger voorstander van een Duitsch rijk met F r i e d r i c h
W i 1 h e 1 m I V als Keizer. Dat voerde hem nader tot de
mannen, die de grondige verandering van de staatsinrichting
wilden, en tot de volhardende pogingen om aan die wenschen
toe to geven, althans, ware het mogelijk, ten deele.
De Standen stemden schoorvoetend en voorwaardelijk
toe in de maatregelen, daartoe in 1848 genomen, maar de
grondwet, die ten slotte werd afgekondigd, waarin geene
rekening was gehouden met de gestelde voorwaarden en geheel en al gebroken was met de bestaande toestanden,
konden zij niet goedschiks erkennen. Zij maakten gebruik
van hun recht om eene scheidsrechterlijke uitspraak to
1) Uitgegeven door G. C. J. Li so h: Reformation des K1osterz .
Dobbertin, Jahrb. des Vereins fur Meckl. Gesch. Bd. XXII, p. 106.
2) Von Hirschfeld, a.w.I. p. 238.
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krijgen tussehen den landsheer en den landdag, volgens het
compromis van 1817, met het gevolg dat de uitspraak van
Fr e r en w a 1 d in 1850 den Groothertog in het ongelijk
stelde en hem dwong de grondwet in to trekker en de
oude staatsregeling to herstellen.
De Groothertog had die grondwet, getrouw aan zijne
belofte, ingevoerd zooals zij door de constitueerende vergadering, daartoe bijeengeroepen, was opgesteld, ofschoon
hijzelf missehien daartegen bezwaren had. Toen zij weder
vervallen was, bleef hij steeds onder den indruk, dat het
zijn plicht was de pogingen tot hervorming van het landsbestuur to herhaleu . Al aaustonds voerde hij enkele veranderi ng en izl, van welker n uttig heid hij overtuig d was
geworden, verandering en, waarbij de medewerking der standen
buiten spel kon blijven. De vorming van ministeriele
departementen in 1853 en de handhaving van de Haushaltscentralkasse, reeds in 1849 opgericht, waren belangrijke
administratieve maatregelen. Door den laaatstgenoemden
werd de bijzondere kas voor het onderhoud van de vorstelijke huishouding g escheiden van de Renterei, op hetzelfde
beg insel berust de afzonderhj ke administratie van het later
gevormde domanial-fonds, waarvan boven g esproken is: uit
dit fonds worden de uitgaven bestreden, die noodig of
nuttig zijn voor het domanium zelf, en het eventueele overschot wordt gestort in de Renterei, niet in de Haushaltskasse. Alleen wanneer om deze of gene reden de inkomsten
van deze kas mochten to kort schieten, wordt zij uit de
Renterei ondersteund.
Het groote plan echter tot invoering van eerie vertegenwoordi.ging rustte eenige jaren. Maar F r i e d r i c h
Fr a n z had het niet laten varen. Het is inderdaad een
merkwaardig verschijnsel dat, terwijl na 1848 de meeste
vorsten eene weer of min reactionaire politiek volgden, de
Groothertog van Mecklenburg herhaaldelijk het initiatief
nam tot maatregelen en hervormingen in den zin der
mannen van 1848. Hij deed het reeds in 1861 en herhaalde zijne pogiug na de vorming van het Duitsche Rijk.
get waren voorzeker geen voorstellen in den geest der
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ultra-democratische partij ; met deze heeft de Groothertog
niet ingestemd : „Der Rock, den wir tragen sollen, muss
uns auch passen" verklaarde hij in 1873, en zijne voorslagen hadden niet de strekking om de geheele staatsi.nrichting het onderst boven to werpen.
De voornaamste verandering, in die jaren voorgesteld,
betrof het domanium; voor de democraten was dit en is
dit nog een voorwerp van ergernis.
In het algemeen kanten zij zich, als van ouds, tegen
de standen-vertegenwoordiging. Zij beweren, dat de fictie,
als zou de grondeigenaar de vertegenwoordiger zijn van
zijne „Hintersassen", van de bewoners van den grond dus,
van zelf vervallen is met de ophefl'ing der lij feig enschap
eene bewering die ongetwijfeld valsch is, omdat de
Hintersasseu volstrekt niet alien lijfeigenen waren, en bovendien omdat de eigenaar niet opkomt voor de Hiutersassen,
maar voor den grond zelf. Veel doeltreffender was het betoog, dat eene vertegenwoordiging van den grond behoorde
plaats to maken voor eene vertegenwoordiging van personen.
Daarmede stemde overeen eene beoogde verandering in de
Landschaft : ook daar moesten voortaan de burgers zich
doen vertegenwoordigen, niet de burgerij, en dus behoorde
niet langer de magistraat voor eene stad zitting semen.
Maar met het domanium was het nog eerie andere zaak.
Twee vijfde deelen des lands werden in het geheel niet
vertegenwoordigd, en dat achtten de democraten onhoudbaar; zij achten dit tegenwoordig nog zoo.
Aan die begeerten in take het domanium heeft de
Groothertog willen tegemoet komen, voornamelijk nadat
hij het vermelde stelsel van erfpacht had ingevoerd en
daarmede eenige jaren eene proef was genomen. Maar het
is hem niet gelukt zijne plannen en denkbeelden bij de
Standen ingang to doen vinden, en na 1881 heeft hij ze
laten rusten; zijn dood in 1883 deed ze met hem van het
tooneel der staatkunde verdwijnen.
In het land toch is weer en meer de conservatieve
partij versterkt. De standee hadden nu en dan over sommige punten nog met den landsheer van meening verschild,
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o.a. over de inrichting van het kerkbestuur 1), maar de
onderlinge gesehillen geraakten van de baan ; men wijdde
de aandacht aan de onvermoeide pogingen, die de democratische partij aanwendde om den regeering svorm to veranderen, ook buiten den landdag is de openbare meening
teruggekomen van Naar vroeger verlangen n aar i.ng rij pende
hervorming. Dit is vooral uitgekomen nadat Mecklenburg
deel uitmaakt van het Duitsche Rijk en als zoodanig ook
door afgevaardigden in den Rijksdag vertegenwoordigd wordt.
In een paar kiesdistricten zijn afgevaardig dean. g ekozen,
die tot de hervormingsg ezinde partij behooren, en dezen
hebben in den Rijksdag jarenlang onophoudelijk er op aangedrongen, dat door eerie Rijkswet de invoering van een
vertegen woordigen de iii regeeringsvorrn to n worden doorg ezet
in alle tot het Rijk behoorende Staten. Daarbij kwam het
van den begiune af aan voor den dag, dat het domanium
de stee p des aanstoots was. Reeds in 1871 werd eene
petitie van 2 300 domanium-bewouers to berde gebracht,
die bezwaren hadden tegen de invoering van het erfpachtstelsel. Hoe dit groote getal onderteekenaren reeds 3 jaren
na de invoering van het stelsel verkreg en is, Iaat zich
gissen. vat de petitie zelf betreft, de Mecklenburgsche
staatsminister V on B U 10 w toonde overtuigend aan, dat
de domaniaal-pachters voor omstreeks 1 / 3 van de waarde
door het nieuwe systeem eigenaars van hunne hoeven konden
worden en g emakkelij k hunne schuldkapitalen in 12 j area
konden aliossen ; Mj noemde terecht de nieuwe regeling
een eminent liberalen maatregel.
Maar niet-Mecklenburgers sprongen voor het hoofddenkbeeld : een vertegenwoordigend lichaam, in de ores,
vooral de bekende V o n T r e i t s c h k e, die in zijn geschiedwerk zich ook vrij sterk over Mecklenburg heeft uitgelaten,
en herhaaldelijk is in den Rijksdag een besluit genomen
1) De staatskerk bestaat nog in Mecklenburg, met den landeheer tot
hoofd. Aangezien er van de 600 duizend inwoners sleoht9 8000 nietLutherseh zijn, is alit ook natuurlijk en geeft het geenerlei bezwaar. De
quaestien van het kerkelijk bestuur kunnen pier gevoegelijk onaangeroerd
blijven.
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in den geest der voorstellers. De Bondsraad heeft echter
daaraan nooit zijne goedkeuring gehecht, en zal dit zeker
ook nimmer doen, want de inmenging in zuiver binnenlandsche zaken der staten, en nog wel op zulke tyrannieke
wijze, zou zonder twijfel het bestaan van het geheele
Duiitsche Rijk in g evaar stellen.
Deze debatten in den Rijksdag hebben in Mecklenburg
den teggenzin tegen de bedoelingen der radicale partij sterk
doen toenemen, en in het algemeen heeft de ervaring van
de parlementaire beraadslagingen, to Berlijn en elders, de
meeningen aanmerkelij k g ewij zigd. Er zijn er velen, die
het eens zijn meet het oordeel, in eene brochure van het jaar
1898 uitg esproken door een Mecklenburger, die niet tot
de standen behoort : de schrijver betoogt daar dat de zakelijkheid van de beraadslagingen in de Standen-vergadering
zoo gunstig afsteekt bij de „oratorische Leistungen" van
parlementaire lichamen_.
Bedenkt men daarbij dat de strijd over de beoogde
hervorming juist samenviel met den onvermoeiden arbeid
der Groothertogelijke regeering en der standen tot vermeerdering van de welvaart en de geestelijke en stoffelijke ontwikkeling van land en yolk, dan verklaart het zich waarom
de democratische richting voorshands in Mecklenburg zoo
weinig toekomst heeft.
wanneer men een en ander overweegt, zal men misschien niet zoo gereedelijk geloof slaan aan de verzekering,
dat Mecklenburg ,,een achterlijk land" is.
„Maar" ... niet waar, het heeft dan toch maar g een
vertegenwoordiging 2"
Neen, het heeft geen vertegenwoordiging. Het heeft
uooit de kans op het indrukwekkend e schouwspel van eene
vergadering, waarin afgevaardigden bij groepen een roffel
slaan met de deksels hunner lessenaars en met de punten
hunner laarzen ; ook ziet het nooit in 's lands vergaderzaal
de vaderlandsliefde zich uiten in het werpen met inktkokers.
Zelfs derft het de voldoening over een eerbiedwaardigen
stapel schriftelijke interpellatien en kan nooit met dank-
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baarheid de onbaatzuchtigheid en de toewij ding aan het algemeen belang bewonderen, die aan het licht komen in
amendementen op eene staatsbegrooting, noch de terzijdestelling van alle partijbelang bij den wetgevenden arbeid.
Het leest zelfs geene „Handelingen".
Och peen, dat achterlijke land houdt nog maar vast
aan die ouderwetsche meening dat „de jas, dien men to
dragen krijgt, ook passen moet". Dat is waarlijk zeer ouderwetsch even ouderwetsch als de bekrompen twijfel van
sommigen of de wij de j assen, die tegenwoordig in de mode
zijn, eigenlijk wel doelmatig zijn gebleken voor wie ze flu
reeds dragon.
Vooruitstrevende Bedell denkern heel anders. Ecu_ .jas
(he past :' Wei_ ueeu. Een heel wijde jas voor iedereen,
precies van hetzelfde model, dat is het ideaal. Dell dikkeu
past zulk eeu jas van zelf, eal de dunnen ... wel, die groeien
er wel in, g ij zult eons zien hoe gauw. En wat dien roffel
met lessenaars betreft, dat is de schuld van de dikken, die
den dun_nen g een w j den jas willen geven om ook dik to
worden. Als zij hun lien g even, dan worden alle mensehen
even dik en zullen genoegelijk en tevreden samen zijn, ook
in 's lands vergaderzaal, uniform-gelukkig, ouden en jongen,
knappen eu dotumen, mannen en vrouwen, alien en a ll ee n
door dien jas.
Als de Meckleuburgers dat alle y eons goed doorzagen,
dan begonnen zij immers aanstonds als én man „vooruit to
streven".
CT frech-t,

September 1001.

1)

1) Nadat bet buvenstaande gesehreven Was heeft (1e 1;inddag to
Sternberg, in den herfst van 1901 geliouden, een v erzeek um verandering
van (le Stande-verfassung van de hand gewezen, ditznaal met de eenpar-ige stelnmemi van aU e r-idders en van nlle Steden.

ONZE LEESTAFEL.
Dr. L. K n a p p e r t. Bundel Preeken.
Assen, Van G o r k u m& Co. 1901.
Wij Nederlanders zijn stellig geweest en zijn nog wel: een
sterk „bepreekte" natie. Toch rekent de geschiedenis der letterkunde to onzent preeken nauwelijks tot haar gebi_ed, althans niet na
V a n do r P a l m en B o r g e r. Engelschen, vooral Franschen
aarzelen niet aan hun kanselredenaars een eereplaats in de letterkunde toe to kennen. In ooze litteratuur ontmoeten wij wel tal van
predikanten, maar moor als dichters of novellisten dan als predikers.
Te onrecht. Ik weet waarlij k niet waarom wij do heeren Jo. d e
Vries, Groenewegen, A. J. Th. J onker, W. Lamers,
K n a p p e r t en andereu die in den laatsten tij d preeken hebben
uitgegeven, voor de nederlandsche letteren van minder beteekenis
zouden achten dan zoovele anderen wier romans op ooze Leesta fel liggen.
Bij preeken rijst al aanstonds eon zeer belangrijke vraag, die
trouwens het geheele oratorische genre betreft : richten zij zich tot
hoorders of tot lezers ? Op den kansel merkt men liefst zoo min
mogelijk het geschrevene; in het boek wil men nog lets anders
dan levendige, losse improvisatie. Doen wij nu eon keus, dan zijn
wij daarmede van de zaak nog filet af. De heer Jo. d e V r i e s
schrijft voor lezers, die andere eischen hebben dan hoorders. De
Neer K n a p p e r t rekent op hoorders, en de gedrukte bundel is
slechts een gebrekkig surrogaat voor het bij de godsdienstoefening
gesprokene. Doch ; ook bij de voor lezers gestelde preek vergeet
men den kansel niet, het stuk blijft oratorisch, op den man af;
tenzij het geheel vertoog of meditatie worde. En bij geschreven
preeken voor hoorders gaat altij d iets van de levende aanraking
to loor ; en al laat men het woord en de pen min of moor onbestuurd, dan geldt nog: ,,avant d'improviser, et pour improviser,
„on se met dans l'etat litteraire", gelijk ik dozer dagen over V o 1t a ire las in de Revue des Deux Mondes 1 Dec. 1901 (p. 576).
Dr. K n a p p e r t, wiens bundel preeken om een recensie vraagt,
gelijkt, gelukkig, bijzonder weinig op Voltaire; maar hij spreekt
en schrijft toch „dans l'etat litteraire." Vrij stork zelfs, met herinneringen aan zijn vertalingen van H o m e r u s op 't gymnasium,
waarin staat van woorden die „ontvlieden aan de heining der
tanden," aan latijnsche spreuken als „homo homini lupus," aan 't
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Nerthus eiland van T a c it u s, aan Finsehe volkssagen, aan Blaauwbaard, en waaraan niet al? Ik houd niet van dergelijken opsehik.
Ongeletterden hebben er niet aan, en... geletterden eigenlijk nog
minder; tenzij er uit het verrassende citaat jets bij zonder treffends to
voorschijn kome. Het is veel vruchtbaarder bijbelsche voorbeelden to
gebruiken ; die onze schrijver trouwens ook genoeg bij de hand heeft.
De stij 1 van den heer $ n a p p e r t heeft zeer goede eigenschappen. Er is kleur in en er is zorg aan besteed. Hij kan
verontwaardigd zijn en ook ironisch plagen. Er is gloed in en
ernst, fijnheid en kracht. Het gevaar van den schrijver is: doorslaan : meestal verma ; zijn goede smaak dat to bezweren, hier en
daar vervalt hij er toch in. Zoo p. 162 waar het Loch zijn bedoeling
niet kan zijn uitdrnkki.lgen als ,,dat God kastijdt die Hij lief heeft"
en de schoone gedachte van Ps. 126 onvoorwaardelijk to verwerpen.
Zoo ook p. 157 w aar een paar fin gevoelde zinsneden, eindigende
met de woorden : „er is om mensehen, die treuren, een stralenkrans
,,van gg ewij dheid'' werden verzwakt in een 20 tal goed gestelde maar
steeds 't ze tfde herhal ende regels. Als de heer K n a p p e r t zich
waagt aan paradoxen worden het veelal boutades, of wel... hij
houdt ze niet vol. Zoo zijn er puntig gestelde zinnen waarvan
de gedachte onhelder is. Wij mogen niet zeggen : „God heeft dat
gewild opdat," en onmiddellij k daarna hooren wij wel degelij k van
een ,,opdat" (p. 164). Er zijn „doodgewone" bladzijden in den
Bijbel ... die ons „altijd in aanraking brengen met lets ongemeens"
(p. 21). Waarom pier en elders aan den inhoud niet evenzeer
aandacht geschonken als aan den stijl ?
De zwakke zij de dezer preeken ligt in hun compositie. Het
moge ouderwetsch klinken dat elke preek een „schets" moet hebben.
Laat die schets verzwegen of verstopt zijn: volgorde van denkbeelden, eenheid en samenhang mogen niet ontbreken. Ik kan
niemand aanraden hiernaar to zoeken in deze preeken; hij zou
teleurgesteld zijn. Vooral in het stuk over de vij f dwaze maagden
zijn alierlei opmerkingen ... als ik zeide aaneengeregen zou men
opmaken dat er een draad door liep.
Mijn kritiek betreft alleen den vorm, niet den inhoud dezer
preeken. In een kort bestek is het niet wel mogelijk iets van
belang to zeggen over de groote vraag : wat moeten wij preeken?
Ook over het hoe kon ik slechts enkele opmerkingen maken. Al
kan ik nu voor deze preeken geen onverdeelde bewondering hebben,
Zoo doet Loch veel er in ook mij weldadig aan. Uit menige bladzijde spreekt beminnelijke bescheidenheid, eerbeid voor het heilige, .
warme overtuiging, echt gevoel.
L. S.
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Martin us van den Haghen. Voor het Hoogste gestreden. Almelo, W. H i 1 a r i u s W z n.
Daar is lets pijnlijks in een goed mensch met enorme toewij ding zoo raar to zien werken, precies als een beeldhouwer die
met een houten bij tel zijn marmer Ulok to lij f gaat.
Ziet, het is prijzenswaardig dat deze pseudonymus de overtuiging bezit dat een j ongmensch, hoewel erfelijk belast met wellust,
kan gered worden door eon refine liefde ; het is heel behoorlijk dat
hij met die reddingstaak belast de hove dochter van den dominee
van Ede; het is up to date dat dit alles g eschiedt in den Haag,
eene stad die zich tegenwoordig bizonder schijnt to leenen voor
het opvoeren van romans.
Maar eerste vereischte van eon schrij ver is: dat hij de menschen en de dingen van vlakbij beziet en ze dan in hun eigen
taal ons weet nit to heelden. En doze kleinigheid is hier over het
hoofd gezien. Van nit het hooge standpunt zijner overtuiging beschrijft doze schrij ver alleen zijn overtuiging. Stel nu dat doze
overtuiging good is — m. i. hier niet fundamenteel genoeg behandeld -- dan krij gen wij met doze methode : eon best mensch en
eon slecht schrij ver. B.v. in 't book komt eon oom voor. Die man hoot
eerst M e t z. Best, oom Me t z, daar is niets tegen to zeggen :
oom Metz dus. Maar later hoot diezelfde man: oom He r z. Nu
weet ik wel, als or om het hoogste wordt gestreden is eon oom
maar eon oom. Maar zijn goeden naam Ynocht de man toch wel
behouden — want ooms zijn Loch ook menschen. En dit vergeet
de pseudonymus telkens dat hij ons mensehen, met eon eigen
karakter, heeft to teekenen, menschen in wier namen we ons niet
moor kunnen vergissen --- en niet eenige figuranten die alleen
optreden met de overtuigingen van den schrijver.
Toch is dit persoonlijke het hoopvolle in dit work. Er klopt eon
hart in, er leeft overtuiging in. Maar 't is alles o zoo piep j ong.
Eerst als deze j onge man wat meer studio van de taal en het
menschelijk karakter zal gewonnen hebben — 'dat moot zijn strijd
voor het hoogste wezen -- dan eerst zal hij worden wat hij wenscht :
een scchrijver van karakter.
G. F. H.
Guard van Eckeren. Donkere
Machten. Amsterdam, C. L. G. V e 1 d t.
Dat was eon zwaar brok realisme, waarmede De Gids in
Jan. 1900 zij ne belietrische bij dragen in de nieuwe ceuw begon.
_Een schets van maar negen bladzijden, maar zoo aangrijpend en
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van hooge taaltechniek en van karakteriseering van „het menschbeest", dat men er van schrok. Die plaggenhut der heide, „'t helleke"
zooals het heette, die heikerels en heiwijven, dat zwakke moedertje,
dat haar gebrekkige kindj e vermoordt, om haren krachtkerel maar
niet to verliezen — alles even meesterlijk en even afschuweiijk.
Maar met die negen bladzijden was het dan ook meer dan
mool geweest.
De heer Maurits Esser (C+erard van Eckeren) die deze
schets nu is uit gaan werken tot een boek van 268 bladzijden,
waarin diezelfde familie — sit venia verbo — aan het polderwerk
en aan de afgraving van duinen wordt gezet, heeft zich daarmede
gekweten van een knap monnikenwerk. Waarom zich belast met
die onloonende taak J Oindat er van zekeren kant geroepen vas
dat ,,de roman van den arbeid" clog niet was gesehreven :? Nu daar
zou lets v("^ r to zeggen ziju als men het eens kon worden over
de definitie vale ,,arbeid1 Arbeid is --- volgens hedendaagsche
wijsheid nrbeid is het werken met de schop, tijdpasseering is
het werken met let hoofd en booze luiheid is het werken met bet
hart. Neen maar, nu zijn we er Dan is doze roman, „de roman
van den arbeid" en deze schrijver de uitverkorene beheerseher van
zijn onderwerp. Want om woordkunst, inventie, stemming was
het hier niet to doen : hoofd noch hart behoefde zich moede to maken,
daar taaltechniek en geschiedenis reeds gegeven waren en het her
alleen ging om den handenarbeid, om dat gegeven lang, langer,
langst, breed, breeder. breedst to maken. En dat is gelukt ! Wat
een werk kostte den schrijver dit bock, en kost het den lezer nog!
Maar als daar dan stukj e voor beetj e, inomentj e voor moment] e en
mannetj e voor mannetj e dat polderwerk en die polderwerkers worden
uitgebeeld in krachtige, zeer verzorgde taal, dan zucht de lezer, en
niet met een zucht van verlichting : „nu als dat geen litterair polderwerk is !" Misschien is de lezer dan onbeleefd jegens den schrijver,
maar waarom heeft ons deze dan ook achtervolgd met dit troostelooze
realisme en deze dierlijke inensehheid ? Is ruwheid dan alleen
maar ware kracht en niet reinheid ? Is er dan nog maar een
tempel meer, die der almachtige Techniek, en mag ook ooze letterkunde slechts daar aanbidden ?
Ach, het behage den schijver ons niet meer zoo to vaeden met
al dat onderaardsche. Ach, werd hij toch een echt realist, die ons
met zijn krachtige taal Bens de Reeele Machten, dus den strijd der
Hoogere met de Donkere uitbeeldde. Hij kan het wel – - of hij
het doen zal? ?
G. F. H.
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P e t e r N a n s e n. Maria, een boek
van liefde ; uit het Deensch door
Gerrit van Gruno. Amsterdamt
C. A. J. van Dishoeck, 1901.
Dit piste deeltje der „Bibliotheek vai. Scandinavische literatuur" [-- behoort ook Denemarken tot Scandinavie ? —] schijnt
mij daarom zoo'n in-slecht „boek van liefde" to zijn, omdat de verhouding, die men niet eens ,,gewaagd" kan noemen, tusschen den
j ongen man en het j onge meisj e wordt voorgesteld als dood-gewoon.
Wanneer de held (de Schrijver) op zekeren avond, terwijl Maria ,-met een ander verloofd ! — op een bal is, hevig naar Naar verlangt,
dan laat hij Naar dat weten; zij verlaat het bal, komt ... en blijft bij
hem. Deze enormiteit (de eenige niet) wordt ons verhaald als zoo
van zelf sprekend ; de Schr. redeneert zoo cynisch-onbevangen ; dat
men zich wel telkens het volmaakt on-platonisch karakter der
„liefde" moet herinneren om to beseffen dat het toch heusch niet
doodgewoon is, dit scabreuse geschiedenisje van het „jonge meisje,"
dat then naam niet meer verdient. Het naief-schaamtelooze, dat
ons min of meer als idyllisch wordt voorgespiegeld, schijnt mij
veel gevaarlij ker dan de brutale platheid of geheel-onaesthetische
viesheid van andere moderne boeken.
H. S.
H e n d r i k E b e n. Drie j ongens
op reis ; geullustreerd door J. B.
H e u k e 10 m; Amsterdam, S. L. v.
L o oy. 1901.
Dit is een heerlijk boek voor jongens, zoo echt en zoo kerngezond en frisch, zoo vermakelijk ook voor ouderen, zoo waar en
daarom zoo knap. De eene „jongen" (every inch een jongen !) vertelt van zijn reis met twee vrienden en het is als hoort ge den
knaap verhalen van al hun dwaze avonturen, van al hun pret,
hun kleine tegenspoeden. Nergens valt de Schr, uit den Loon; altijd
is de j ongen aan het woord. Heele brokstukken zou ik willen aanhalen om to doen zien hoe goed dit werk is in zijn soort en hoe
voortreffelijk het soort is, wanneer met zoo groote virtuositeit echte
jongenstaal wordt geschreven, echte j ongens-gevoelens en j ongensindrukken worden weergegeven. Doch wat to citeeren ? Er zou
geen einde aan zijn. Liever neme men zelf het boek ter hand en
geniete er van, door zich weer j ong to gevoelen en zichzelf een
beetje to herkennen in de drie „blagen" die alles zoo belangrijk
vonden en nog zoo heerlijk jong waren.
H. S.

WILLEM III,
de koning-stadhouder.
DOOR

I t'. Dr. P. L. M U L L E H.

Op den 19th13 Maart van dit jaar zal het twee etiwt
e1eden zjn, dat de laatste prins van Oranje nit den inanne
liken stani van W ill e rn I is gestorven. Hj is de eenige uit
die stain geweest die den koningstitel heeft gedragen, inaar
voor het Nederlaiidsehe yolk is liij de Prins gebleven, de Prins,
van Wien_ het eens had gezongen, dat hij, zoo klein hij was,
Loch eeninaal stadhouder zou worden.
Met geweld heeft het hem dat gemaakt, in de dagen
van iiiterste benauwdheid, in dat jaar 1672, dat als met
bloedroode letteren gesehreven staat in de jaarboeken onzer
gesehiedenis.
Toen het dat gedaan had en de Prins, de jonge man
van een-en-twiutig jaar, gesteld was aan het hoofd van den
staat, toen was het op Bens gerust en aanvaardde met een
blij gemoed den strijd tegen de overmacht, waar het zoo
even in radelooze angst voor had gesidderd. Want het was
^vertuigd dat het gered was, nu het het verbond had
vernieuwd met het huffs van Oranje, dat het juist honderd
jaar geleden had gesloten, toen, in nog benauwder tijden,
de Staten van Holland den eersten W ill e m v a n 0 r a n j e
erkend hadden ais 's konings wettigen stadhouder.
O.E.113
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Die overtuiging is niet beschaamd geworden. Nederland
is niet alleen behouden geworden, het trad zelfs then het
schitterendste tijdperk in van zijn geschiedenis. Under
leiding van Will em III is het dertig jaar lang het bolwerk geweest der Europeesche statenvrijheid en heeft het
zelfs het machtige Groot-Brittannie verlost van de tirannie
der Stuarts.
Vandaar dat Will em III on s niet alleen toebehoort,
dat zijn stof niet rust in den vorstelijken graf kelder to
Delft, onder het gedenkteeken van den grooten stamvader
van de huizen van Oranj e en Oranj e-Nassau. Maar al
moeten wij hem deelen met Engeland, ja met geheel Europa,
daarom past het ons, Nederlanders, toch, meer dan Engeland
of Europa, zijn nagedachtenis to herdenken, als die van
den grootsten van zijn huis, ja van zijn yolk, op dien eenen
na, den grondlegger van ons volksbestaan, W ill e m I.
Ik wil in deze bladzijden trachten to schetsen wie en
wat hij gg eweest is, voor Nederland, voor Engeland en voor
Europa.
Maar als ik dat doe, als ik her herinner aan al de
groote dingen Welke hij gedaan heeft, dan mag ik ook niet
verhelen, dat de dertig jaren van zijn regeering (want een
regeering is zijn bestuur geweest, al was hij hier geen
souverein) wel zijn het schitterendste maar geenszins het
belukkigste tijdperk onzer geschiedenis.
Want de Republiek was Naar herfst ingetreden en ons
yolk begon in kracht to verminderen, de tallooze gebreken
onzer staatsinrichting werden hoe langer hoe voelbaarder.
Zoo iemand, dan kon een man als Willem III de hand
geslagen hebben aan Naar verbetering en nieuw leven in
ons yolk hebben opgewekt. Hij, die Nederland moist to
dwingen tot het voeren van den strijd tegen de overmacht
van L o dew ij k X I V, had het ook kunnen dwingen om
zich zelf to hervormen. En dat heeft hij verzuimd.
Dat verzuim wordt hem dikwijls hoog aangerekend.
Maar hij was slechts een man, en het werk, dat hij dringender achtte dan eenig antler, eischte zijn g geheele toe-
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wijding. Of hij zich bewust is geweest wat hij verzuimde,
wie zal het zeggen
Maar zeker is het, dat hem daarvoor en tijd en gelegenheid heeft ontbroken.
Onbillijk acht ik het dan ook hem daarvoor aansprakelijk to stellen. Maar er zijn andere dingen, ergere, die hij gedaan en die hij verzuimd heeft. Om Nederland to dwiing en
hem in staat to stellen tot het voibreng en van de taak,
waarvoor hij zich geroepen achtte, heeft hij middelen aan.g ewend, die een uitermate verderfelijken invloed hebbeu
gehad, heeft hij niet belet dat dii gen werdeu gedaan, die
hij had moeten beletten.
Ret is daarmede als met zlji1 houding bij den umot > •^
der D e W i t t e i. Zeker, Mj heeft geen schuld gehad as n
die schrikkelijkste en schandelijkste gebeurtenis onzer g
schiedenis ' Maar hij heeft niets gedaan om haar to ver
hoeden, eu nog ininder om haar to bestra#len. Integendeel,
hij heeft de hoofddaders beloond. Het is waar, daarbij
heeft hij het geheele Nederlandsehe yolk, op de weinige
aanhangers van D e W it t na, tot medeplichtigen gehad.
Maar, ZOO dat hem verontschu]digt, dan kunnen wij haast
elk zijner verzuimen verontschuldig en, want het g eslacht,
waaronder hij 1 eefde, achtte die verzuimen niet erg, behaly e
deg enen die er onder leden.
Doch het is een grievende gedachte, dat, als wij de
waarheid niet to kort willen doen, wij de nagedachtenis
van den grooten W ill e m I I I niet kunnen herdenken,
zonder aan die verzuimen to herinneren !
Ik heb het niet kunnen nalaten her die regels neer
to schrijven. Ik had het liever niet gedaan. Maar een
geschiedschrijver is ggeen lofredenaar. IIij mag niet alleen
niets anders zeggen dan wat hij voor waarheid acht, maar
hij moet ook de geheele waarheid zeggen.
Nu inij dat van het hart is, kan ik to gem.akkelijker
overgaan tot mijn schets van wat wij to herdenken hebben, als wij op den sterfdag van Will em III ons to
binnen breng en wat hij heeft gedaan.
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Er is verbazend veel over hem geschreveu en door
sommigen der besten onder de geschiedschrijvers. De lezers
van F r u i n s Verspreide Geschriften hebben nog kort geleden
het genot gehad de kennis to hernieuwen met de voortreffelijke studien, welke de betreurde meester aan hem
heeft gewijd. In Engeland heeft Mac a u 1 a y hem in ziju
beroemde geschiedenis van Engeland een monument gesticht,
schitterender dan eenig gedenkteeken van rnarmer of metaal,
en de groote R a n k e heeft zijn werk vereeuwigd in meer
dan een van zijn geschriften. En in de omvangrijke geschiedkundige letterkunde der negentiende eeuw neemt de
geschiedenis van zijn tijd zulk een groote plaats in en in
die geschiedenis staat hij zoo op den voorgrond, dat alleen
reeds een geheele bibliotheek kan gevormd worden uit de
boeken, waarin over hem en zijn daden is gehandeld.
Ik heb p ier dan ook niets nieuws to zeggen; ik zal
alleen trachten samen to vatten wat er van hem to zeggen
is, en waarom hij verdient bij het nageslacht in herinnering
to blijven.
Wanneer het van iemand geldt, dat de vorming van
zijn karakter grootendeels afb.angt van de omstandigheden
van zijn j eugd, dan zeker van Will e m I I I. Geboren op
het oogenblik, dat de plotselinge dood zijns vaders alle
hoog strevende verwachtingen voor de toekomst van zijn
huffs scheen vernietigd to hebben, vies hij op als een voorwerp van staatkundige overweging en en staatkundigen
strijd. De staatkunde waakte om zoo to zeggen aan zijn
wieg en hield de wacht over zijn opvoeding. De staatkunde bepaalde de keus zijner opvoeders, zijner leermeesters,.
zijner speelmakkers.
Argwanend hielden de regeerders van zijn land hem
in het oog, steeds in vreeze voor hem, steeds even weigerachtig om to voldoen aan den steeds dringender en luider
herhaalden volkswensch, dat hij zou worden gesteld in de
ambten zijner voorvaderen.
Hoe ouder hij werd, hoe weer zij er op uit waren to
beletten dat ooit aan dien wensch werd voldaan.
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365 Geen wonder dat hij, omgeven van vijanden, al vroeg
leerde zich to beheersehen zooals weinigen, dat hij, die de
hartstoehtelijkheid zijner voorvaderen in mime mate had
overgeërfd, uiterlijk de koudste en berekenendste verstandsmensch scheen, dien men zich kon denken.
Geen wonder ook, dat de strenge leer van het Calvinisme, die hem van zijn zesde jaar of was ingeplant, als
het ware een werd met zijn geheele denken, dat hij, die
steeds al wat zij ii haters hadden uitgedacht om hem klein
tie houden, zag to schande worden, ZOO vast vertrouwde op
de Voorziemgheid, dat het haast thtalisme kon heeten.
Eindelijk, in den tijd van benauwdheid van het jaar
g
o
er ^ het halve land veroverd was en de vijand stond
voor de Hollatidsehe waterlinie, sloeg voor hem het uur
Ter ;Llgeheele verlossing uit den dwang, en wend hij op eens
verheven tot alle ambten die zijn voorvaderen bekleed hadden,
gesteld aan het hoofd van den staat, met de opdracht, het
land to redden.
Als ware hem een godspraak ten deel gevallen, dat
hij die taak zon olbrengen, aanvaardde de jonge man van
een en twintig jaren de biding. Geen oogenblik weifelde
hij wat to doer. Terwijl hij de verdediging ordende en
allen met iiieuweii cooed bezielde door zijn rnstig vertrouwen,
wendde hij terstond het oog naar het buitenland en maakte
gebruik van elke omstandigheid, om de vijanden to verdeelen.
Vooreerst gelnkte dat niet, maar wel gelnkte 't hem
enkebe tegenstanders der Fmansche overheersching tot een
verbond met de Hepubliek to vereenigen. Tegelijk tastte hij,
zoodra hij de vemdediging van Holland vemzekerd achtte,
zolf den vijand aan, web niet dadelijk met goeden uitslag,
.martoch zoo, dat hij toonde Welk een geducht tegen
stander Nederland onder zijn leiding kon wezen. Toen
de strijd op die wijze nog eon jaar was voortgezet, was zijn
doel bereikt; Frankrijk was door al zijn bondgenooten verbaton, do Nedemlandsche grond was van den vijand bevrijd en
hij zeif stond aan hot hoofd der eerste Europeesche coalitie.
Ware hem Coen, in 1674, zooals hot plan is geweest,
de souvereiniteit over Nederland opgedmagen geworden, hoe
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veel leeds zou ons land niet bespaard zijn geworden en hoeveel
minder vlekken zouden W ill e m s bestuur hebben ontsierd !°
Maar het toenmalig geslacht had daar Been oog voor, en
de staat bleef zooals hij was.
Toen Will em zag dat het plan niet kon doorgaan
zonder tegenstand en strijd, liet hij het vallen. Hij meende
zijn doel, de beschikking over de krachten van Nederland
ten dienste der bestrijding van de dreigende Fransche
overheersching, ook op andere wijze to kunnen bereiken.
Daartoe diende de noodlottige invoering der beruchte regeeringsreglementen in de door de Franschen overheard geweest zijnde provincien, en de niet minder noodlottige aanwending van allerlei kwade praktijken om den stadhouder
in de andere gewesten een meerderheid to verzekeren.
Ook daarbi j, als bij den m oord der D e W i t t en, liet
hij zijn aanhangers begaan, hoe schromelijk misbruik zij
ook dikwijls van de hun verleende vrijheid van handelen
maakten. Hij zag geen andere middelen om zijn doel to
bereiken, en dat doel achtte hij zoo hoog en heilig, zoo
volstrekt noodzakelijk, niet alleen voor Europa, maar ook
voor Nederland, dat hij deze gewettigd achtte.
Aan het hoofd eener Europeesche coalitie heeft W i. 11 e m I I I Coen Frankrijks macht zoeken to breidelen. In
het veld en in het kabinet heeft hij daarvoor gestreden,
onvermoeid, maar slecht ondersteund, behalve door de Nederlanders.Want de bondgenooten streden ieder voor eigen
belangen, niet als hij voor het gemeenschappelij ke doel, en
toen Lo d e w ij k XIV reeds in het volgende jaar een bondgenoot wist to werven en Zweden een aanval in den rug
der geallieerden deed, stond de kans al dadelijk hopeloos.
Weldra zag Will e m in, dat al zijn arbeid vruchteloos
zou wezen ; hij trachtte nog slechts een algemeenen, zij 't
ook minder voordeeligen vrede to verkrijgen. Want Nederland werd den al to grooten last des oorlogs moede, en hij
begreep dat het dien zou afwerpen als er geen vrede kwam..
Doch de bondgenooten wilden daar voor eerst niet van
hooren en de strijd werd voortgezet. Nog eenmaal bewoog
Will e m de Staten tot groote inspanning, om Frankrijk to
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was zoo rampspoedig, dat ook dat beseheidener doel onbereikbaar dreigde to worden, als de coalitie niet versterkt
werd. Toen wendde hij afle krachten aan om Engeland er
voor to winnen.
1k zal Biet trachten na F r u i n hirer nog eenmaal to
beschrijven wat hij voor dat Joel heeft gedaan. Maar toen
hij, in het begin van 1678, zijn doel bijna had bereikt,
Coen hij de erfgename der Britsche kroon had gehuwd,
zag de herleefde oppositie in Holland, met Amsterdam aan
het hoofd en gesteund door de kooplieden, grooter gevaar
in de voortzetting vaii den strjd dan in Pen vrede, zooals
men dien ek oogenblik verkrijgen kon, als iiieii het bondgen(4)tsehap opgaf Yergeefs spande \V ill em afle kraehteu in
^m dat to verhinderen; de vrede van Nijmegen werd gesloteti, (le ('oahtw spatte niteen, de Fransehe staatkiinde
hehaalde eeu harer schitterendste overwrnnrngen. Toeri
volgden duistere jaren, noodlottig in hun latere gevolgen
voor Europa zoowel als voor Nederland. (ebruik makende
van de verdeeldheid en zwakheid zjner tegenstanders en
van den strijd in Engeland tusschen koning en natie, durst
L o d e w ij k XIV er toe overgaan den vrede zoodanig uit
to leg gen, dat hij er gelegenheid door kreeg zich voortdurend nieuw gebied toe to Pig even in de landen, weike aan
Spanje of tot het Duitsche rjk behoorden. W ill e m was
daar al voor den vrede op bedacht geweest en had juist
daarorn tegen dezen gewaarschuwd. Maar hij kon noch in
Nederland, loch oak daar buiten naar middelen van verweer doer grijpen. Zelfs de handelingen der beruehte
( 1hambres de runion waren niet voldoende om ergens krachtig
verzet to wekken. Eerst de overrompeling van Straatsburg
en Casale in het najaar van 1681 en de allengs duidelijker
blijkende zekerheid van de nieuwe verbintenis van den
koning van Engeland met Frankrijk, en eindeljk het aantasten van Luxemburg deed de oogen open gaan voor het
gevaar. Maar de oppositie in Nederland, eenmaal on der
den invloed van den bekwamen Franschen gezant D' A v a u x
geraakt en evenzeer bevreesd voor nieuwen oorlog als
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voor de overmacht van den Prins, als die oorlog
werd begonnen, bleef oak then weigerachtig op zijn
planuen in to gaan, en dwong hem tot werkeloosheid.
En die werkeloosheid noopte de overige tegenstanders van
Frankrij k tot berusting, maar tevens tot volharding in een
uitsluitend eigen belangen najagende staatkunde, welke ten
slotte, naar W ill e m voorzag, alien aan Frankrijk moest
overleveren. Eindelijk kwam nog de Turken-oorlog de maat
vol maken. Verg eefs streed Willem met zijn getrouwen,
F a g e 1, den vorst van Waldeck, D ij k v e 1 d en enkele
anderen, tegen de overmacht van kwaadwilligheid en kortzichtiggheid in Nederland zoowel als daar buiten. Zijn
invloed op Engeland g ing zoo g oed als geheel to loor ;
alle uitzicht op vorming eener nieuwe coalitie verdween,
zelfs Spanje, dat in het einde van 1683 met de driestheid
van een geruIneerd speler den oorlog gewaagd had, in de
hoop, misschien anderen mede to sleepen, leg de de nuttelooze
wapens neder ; slechts op twee punten verkreeg Lo d e w ij k
niet alles wat hij wilde : er werd geen vrede g esloten maar
slechts een bestand, zij 't ook een voor langer tijd dan
toen de meeste vredes duurden, en ten tweede, Frankrijks
beide tegenstanders, het Duitsche rij k en Span j e, bleven
bijeenverbonden ook in het bestand.
Die uitslag was voor Will em echter niet het grievendste.
Maar wel de verkeerde uitlegging zijner bedoelingen ; de
algemeene miskenning, waaraan hij bloot stored, bij niet
weinigen, ook van het nageslacht, is blijven blootstaan.
Algemeen toch werd beweerd, dat hij niets wilde dan
den oorlog hernieuwen, terwijl toch werkelijk zijn meening
was, dat alleen daarom krachtig moest worden opgetreden,
omdat alleen door krachtsbetoon en tijdige wapening
L o d e w ij k kon g enoopt zijn geworden tot matiging zijner
eischen en het nu toegeven slechts later nieuwe vorderingen zou tengevolge hebben. Dat in Nederland juist diegenen, wier bijstand hem onmisbaar was, zijn bedoelingen
miskenden en daarom zelfs samenspanden met zijn tegenstanders, zelfs met Frankrij k, dat heeft hij nimmer kunnen
vergeven. Zijn toorn was zoo groot, dat velen vreesden

voor een herhaling van de handeliiigen, die zich zijn wader
in 1650 veroorloofd had. Maar daar was Will em de man
niet naar; allerminst in zuik een hacheli,jk tijdgewricht,
kon een staatsman als hij was, tot zulke onder de omstan
digheden roekeloos to achten daden besluiten. Integendeel,
hoewel hij lang wrok en achterdocht bleef koesteren tegen
hen, die hij de oorzaak achtte van het mislukken van zijn
streven, lij berustte er in, in de overtuiging dat hij gedaan
had wat hij kon en dat zijn lot in hooger hand stond.
Met dezelfde onverwoestbare geestkracht, die hem ook
op het oorlosveld iia elke tiederlaag tot nieuwen strijd
staalde, zag hij, zoodra de zege van b'rankrjjk beslist was.
n i;i r iiieii we strijdmiddeleii t cii.
Die u1hardin 4 is riiet onbeloond geblev en. Ret volende jaar, 16 5, bracht reeds den ommekeer.
(Jok then zal ik nit Fr n hies niet trachten to
sehetsen. 1k sclirijf hier Been geschiedenis. ik hercien k
lechts Wiliem iii.
Die ommekeer was zijn werk niet, men zon kuniieu
zeggen eerder het werk zijner. vijanden. L o d e w ij k X I V,
door de ophef ling van het edict van Nantes, de hernieuwing
zijner vroeger welgeslaagde aanvalspolitiek in Duitschland
en zijn optreden in Italic, en J a c o b II, door zijn onbedaehtzaarn streven o Groot-Brittanrne onder de macht van
het katholicisme to brengen, zijn het vooral geweest die
dezen hebben teweeggebracht.
Maar W ill e m heeft er uitnemend gebruik van gemaakt.
Zoodra hij de kentering waarnam, greep hij naar de juiste
middelen om op nienw het oude, tweernaal, in 1678 en in
1684, gemiste Joel to bereiken. Eindelijk, iii 1688, stood
hij voor de kens, f zeif in Engeland tusschenbeiden komen,
met medewerkirug der Staten, of Engeland op to geven
en daarmede Frankrijk de vrije hand to laten. Geen oogeublik heeft hij toen geweifeld, hoezeer hij zich bewust was wat
hij waag de. Want hij wist het, zoo ooit, dan stood hij
thorns voor de beslissing. Slaagde hij niet of zelfs maar ten
deele, ontstond er in Engeland een burgeroorlog, dan kreeg
L o d e w ij k naar alle berekening gewonnen spel. Maar
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waagde hij de onderneming niet, dan stonden de kansen
voor de opnieuw bijeengebrachte coalitie niet beter dan in
den vorigen oorlog, en was zelfs voor Nederland een herhaling van 1672 ernstig to vreezen. Will e m, (ik heb het
vrij laug geleden al reeds betoogd 1)) ondernam den tocht
naar Engeland, niet alleen in het bela,ng van het protestantisme, in dat van Europa, in dat van Engeland, in dat van
hem zelven en zijn echtgenoot, rnaar ook in dat van Nederland. En (F ruin heeft dat uitnemend betoog d) niet
alleen moest hij de onderneming wagen, maar hij moest
dat ook thans, op het oogenblik doen. Anders herwon
koning J a c o b allicht zijn door eigen toedoen geschokte
macht, met hulp van Frankrijk desnoods, of ontstond
in Engeland een burgeroorlog, waarin dan Franschen en
Nederlanders de partijen van weerszijden zouden steunen
en waarvan het einde niet was of to zien. En dat, ik
merkte het reeds op, was voor W ill e m 's doel haast even
noodlottig als wanneer hij niet slaagde of den tocht in 't
g eheel niet ondernam.
Maar toch, het ondernemen van den tocht bleef een
waagstuk, bijna zonder wederga, vooral ook daar Nederland voor het oog enblik zoo weinig g edekt was tegen een
plotselingen aanval van Frankrijk.
Het is pier de plaats niet het voor en tegen der onderneming breedvoerig to bespreken. Dat is reeds dikwijls gedaan.
Laat ik volstaan met er op to wijzen, hoe diep bewogen
niet alleen W ill e m zelf en zijn evenzeer op God vertrouwende gemalin maar ook de Nederlanders waren toen
de tocht gewaagd werd, met hoe kloppend hart de laatsten
de vloot zagen vertrekken. Toch was er niets verzuimd om
hem to doen g elukken.
Wie W ill e m's even stoute als voorzichtige staatkunde
wil leeren kennen, moet de voorbereiding tot die onderneming en al wat er mede samenhing aandachtig beschouwen. Het is waar, zijne beide tegenstanders, Lo d e w ij k
X I V en J a c o b I I, hebben hem de taak veel verlicht,
1) In mijn book over Willem III en George Frederik van
Waldeck.
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want zij hadden veelal niet anders kunnen handelen, wanneer hij zeif hun hunne gedragslijn had kunnen voorschrijven.
Maar met dat al, het bleef een merkwaardig werk, die ver
binding van de meest uiteenloopende belangen tot het
ééne doel. Men bedenke slechts dat daartoe behalve de
versehullende Engelsehe partijen, die sechts door de even
onverstandige als tirannieke rnaatregeleu van J a c o b tot
tijdelijke samenwerking waren gedreven, ook Oostenrijk,
Spanje, Brandenburg en tal van andere, voor eigen belangen jjverige IDuitsche vorsten moesten medewerken met
de Staten der versehiflende Nederlandsehe provinciën en
de regeuten der Hollandsehe steden, waaronder niet weinigen
aug kort geleden ijverig hadden eho1peti V ill e in to
dwarsboomen! En zelfs dat was niet voldoende; de kathoIieken vaii Europa, met den Pans aan het hoofd, mnoesten
)verreed worden huxl goedkeuring to schenken aan het
omverwerpen van den troon van den katholieken koning
van Engelaiid, ter wille der hevestiging van het protestantisnie! En dat, terwiji de nieuwe coalitie gericht was tee; en
den worst, die zich beroemde sneer dan iemand aanspraak to
hebben op de dankbaarheid der Kerk, omdat hij meer dan
iemand ooit voor de verzekering der alleenheerschappj dier
Kerk in zijn rjk had gedaan.
Toch is dat alles gelukt en zoo volkomen als alleen
buitengewoou goed voorbereide en berekende onderuemingen kunnen gelukken. Niet minder wordt ook W iii e in s
gedrag in Engeland, van het oogenblik zijn er landing
tot aan zijn kroning als koning van Groot-Brittanni
algemeen als een model van wijs overleg erkend. Zeker,
ook daarbij verloochende het verregaande onverstaud van
J a c o b zich niet en verschafte hem menige zeldzame gelegenheid, maar men moest toch een man zijn als W ill e in,
urn daar steeds op het juiste oogenblik partij van to trekken.
Wat Will e rn s weislagen beteekende behoef ik hier
niet to zeggen. In Engeland was niet alleen het prostestantisme behouden, maar ook de constitutioneele vrijheid, de
regeering door koning en parlement, zonder dat daarom
nieuwe verdrukkinLr over de katholieken kwamn. Nederland
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was voor hoed beveiligd tegen elken aanslag van Frankrijk
door het bondgenootschap met Engeland. De coalitie was
zoo sterk g eworden, dat L o d e w ij k X I V van een voortzetting van zijn machtsuitbreiding heeft moeten afzien. In
dat opzicht heeft Will em III zijn doel bereikt. Maar het
gold thans het werk to bevestig era..
Met Will e m s kroning begint een nieuw tijdperk van
zijn leven. Hij had voor het oog der wereld het toppunt
bereikt, dat zich een sterveling kon wenschen, de kroon
van een machtig rijk, welks hulpbronnen hem in staat
stelden om op geheel andere wijze dan tot nog toe zijn
doel, de breideling van Frankrijk, na to streven. Hij stond
voortaan in rang gelijk met de machtigste vorsten; zijn
vroegere meesters, de Staten, konden teg enover hun bondgenoot niet weer de houding aannemen, die van zelf sprak
tegenover hun eersten dienaar, al bleef hij na 1688
nog dezelfde ambten bekleeden en, zoo goed het Bing,
uitoefenen. De oppositie verstomde zoo goed als geheel,
slechts zoo nu en dan, zooals bij de bekende quaestie
omtrent de schepenbenoeming to Amsterdam, liet zij zich
nog zwakj es gelden.
Nederland was Will e m to veel verplicht, Will em s
plants was to hoop dan dat de regenten hem op de oude
wij ze konden bej egenen ; daarenboven de populariteit van
den Prins was grenzenloos, sedert de Prins koning was
geworden. En er was ook geen reden meer voor. De oorlog,
hoewel geenszins voortdurend voorspoedig en niet minder
kostbaar dan to voren, boezemde geen angst meer in; niemand dacht er aan den Prins den voet dwars to zetten nit
vrees dat hij zijn macht zou misbruiken ten nadeele van
de vrijheid des lands. De mannen, die in zijn afwezigheid
de leiding binnenslands in handen hadden, waren voor een
deel vorig e tegenstanders, die, het zij tot hun eer gezegd,
niet tot zijn zijde waren overgegaan, nadat het geluk zich
hem had toegewend, maar vSor dien tijd, overreed door de
klemmende bewijskracht der gebeurtenissen. Want de strijd,
die van 1678 tot 1684 met steeds feller heftigheiid tusschen
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hem en de regenten was gevoerd geworden, was wel geëindigd met zijn overwinning, maar niet met hun nederlaag;
integendeel, zij hadden de wapens vrjwillig nedergelegd
en zich aan zijn zijde gesteld, omdat zij erkennen moesten
dat hij juister inzieht had gehad dan zij.
Datzelfde gold ook van enkele zijner tegenstanders
in het buitenland, in de eerste plaats van zijn oom, den
keurvorst van Brandenburg, die jaren lang na den Nijmeegschen vrede samen gespannen had niet Frankrijk en Amsterdam en haast uieer dan iemand gedaan had om al zijn
pogen to verjjdeleii.
Nog \ oor (IC groote stall schoorvoeteild was begounen
zich iiaar heni toe to wenden, had de €roote Keurvorst
den afgrond gezien, dieti hij hezig was geweest to helpeu
raven, en had ijverig getraeht de tussehen hem en zjn
nee
neef ontstaue Idoof to dempen. En W ill em had die toegestoken hander niet afgewezen; wel had hij ecu korten
tijd iiiet geloofd aan de oprechtheid der wensehen van
Amsterdam, maai' spoedig had hij begrepen, dat hij evenmin
in Nederland zonder die stall, ais in Europa zonder Brandenburg jets blijvends tot stand kon brengen. Alleen den
eenen V a n B e n n i n g e n, den ouden strijdmakker, die
zich waariijk niet nit eigen belang of eigenzinnigheid,
maar nit overtuiging bij zijn vijanden had aangesioten,
heeft hij nimmer vergeven. Maar eels. He i n s n s, die hem
Pens niet ininder fel had bestreden, is hem als raadspensionaris bijna sneer geworden dan zelfs F a g e 1 was geweest.
De koning van G-root-Brittannië heeft daarom sedert
zijn kroning in geen zijner rijken zoo onbelemmerd geheerscht ais in het land, waar hij slechts de eerste dienaar
was. In zoover was het waar wat gezegd is, dat hij eerder
koning der Vereenigde Nederlanden en stadhouder vau
Eng eland had kunnen heeten. Want de kroon van Engeland is hem een doornenkroon geweest. Dat had hij voorzien, wij weten het nit zijn eigen mond, nit brieven, die hij
vdór zijn kroning geschreven heeft. teen beter bewijs zeker,
dat Been vulgaire eer- of heerschzucht hem aandreef, toen
hij er naar greep. Zoo lang hij hair decide met de edeie
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vrouw, die hij jaren lang had veronachtzaamd, totdat hij
eindelijk bemerkte, welk een schat hij in Naar had gekregen,
en die hij van toen of dan ook heeft lief g ehad, zooals zij
verdiende geliefd to worden, zoolang is die kroon draaglijk
voor hem geweest. Maar toen M a r i a hem was ontvallen
en hij eenzaam zetelde in het vreemde land, onder het
yolk, dat hem niet lief had en hem kwalijk waardeerde,
dat hem zelfs sons wantrouwde, als belaagde hij de vrijheid
die hij zelf had gevestigd, welks leiders hem, op enkelen
na, bij beurten verraden hebben, en dat hem alleen verdroeg
omdat het hem niet kon missen, toen is zij een last voor
hem geweest, zooals hij, de veelduldende, er nimm er een
to dragen heeft g ehad.
Toch is de regeering van Will e m I II voor Engeland
een zegen geweest. Niet alleen omdat hij het protestantisme
heeft gered en het gevaar voor absolutisme en burgerkrijg
heeft afgewend, niet alleen omdat hij het rijk de plaats
in Europa verzekerde die or aan toe kwam, maar ook omdat
hij de eerste constitutioneele koning is geweest.
Met de T u do r s was in Engeland eon persoonlijke heerschappij beg onnen, die op den duur, met de constitutioneele vrijheid onbestaanbaar was. De S t u a r t s hadden die
persoonlijke heerschappij niet alleen overgenomen, maar
hadden haar willen handhaven en uitbreiden, tegen den
wil der tot het bewustzijn van Naar rechten en belangen
ontwakende natie. Dat had K a r e 1 I de troon en het
leven gekost, maar zijn zonen waren Loch denzelfden wee;
blijven bewandelen.
Zoo hadden in 1688 Engeland en Schotland opnieuw
voor den burgerkrij g gestaan. Daarvoor had W i 11 em ze
behoed. De „roemrijke revolutie" had niet den Croon omvergeworpen, v och de heerschappij van een enkel deel der
natie gevestigd, maar koningschap en natie met elkander
verzoend. Dat die verzoening blijvend is geweest, dat is
bovenal to danken aan het wijs beleid van Willem III.
Misschien niet veel minder aan zijn voortreffelijke echtgenoote, die, geboren Engelsche als zij was en de eenige
bijna onder al haar landgenooten, die hij ten voile zijn
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vertrouwen sehonk, hem den weg hielp vinden in den
doolhof van het Engelsehe staatsleven.
Hoe langer W ill e m s regeering duurde, hoe meer zij
begon to gelijken op de constitutioneele regeering, zooals
die in Engeland van then of zich heeft ontwikkeld, hoe
ineer de koning zich leerde voegen naar de eischen van
het partj1even en alles aflegde wat herinnerde aan de persoonlijke regeering, weike Engeland niet verdroeg. Dat is
hem, den vreemdeling, die in zijn eigen land geheel anders
regeerde, ontzagiijk zwaar gevalien.
Maar liij heeft het verdrag en, hij heeft geleerd to
i'egeeren, zooals de meerderheid in het parlement eischte,
en Z( heeft liij niet alleen de kroon knnnen bljven dragen,
ook na den dood zij ner eehtgenoot, maar hij heeft haar
ook hij zijn heengaaii, zorider strijd kunnen overgeven aan
wie zij volg ens den wil der natie toekwam. In en door
zijn regeering is de traditie gevestigd, Welke het Engelsehe
koningschap beheerscht; zijn opvoigster behoefde slechts
denzelfden weg to bewandelen, om haar to bevestigen.
Dat W ii I e in die zware tack heeft kunnen voibrengen,
daartoe ontving hij de kracht nit zijn onveranderlijic vasthouden aan het duel, dat hij zich had gesteld, de handhaving van het Enropeesch evenwicht tegen het streven
van Lo d e w ij k X I V naar de opperheerschappij. Want
hij wist het en begreep het ten voile, siechts door den
wil der natie kon hij over Engelands krachten beschikken,
ten bate van den strijd, dien hij terstond na de revolutie
had aangebonden aan het hoofd der nienwe coalitie. Zoolang bij de Britsche natie de overtniging leefde, dat die
strijd was in haar belang, zoolang heeft zij hem die beschikking ten voile gelaten. Maar toen zij door dien strijd
gewonnen had wat zij verlangde, toen Schotland bevredigd
en lerland bedwongen was en toen geen Fransche zeemacht weer Engelands kusten belaagde en ook de zekerheid
was verkregen dat Frankrijk bereid was de Spaansche
Nederlanden op to geven, toen werd zij weerbarstig tegen
het voihouden eener staatkunde, die Engeland geen nieuwe
voordeelen kon opieveren. W ill e m begreep het en zocht
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het ook den bondgenooten begrijpelijk to maken. Maar
die sloeggen daar geen acht op en eisch ten voortzetting van
den strijd, totdat ook hun begeerten ten voile bevredigd
zouden zijn. En zoo is het gebeurd, dat W ill e m, om erger
to voorkomen, heeft g edaan wat in 1678 zijn teg en standers
in Nederland hebben gedaan, en in 1697 door een afzonderlijke overeenkomst een einde heeft gemaakt aan den coalitieoorlog en aan het eindelooze Rijswijksche vredescongres.
Hij deed het zeker niet dan met een bl oedend hart, want
de voorwaarden, waarop toen de Europeesche vrede tot
stand kwam, waren niet zulke als dien vrede waarborgden.
Maar de bondgenooten, vooral Oostenrijk, hadden het zich
zelven to wijten. Zij hadden niet ingezien, dat het noodig
was thans den strijd to staken, omdat de Europeesche crisis
nabij was.
Die crisis to bezweren, to verhoeden dat Europa nog veel
zwaarder, veel alg emeener krij g zou hebben to doorstaan, was
thans Will em s streven. Hij zag in dat hij daarbij in zekere
mate moest afzien van het doel, dat hij steeds had beoogd,
dat hij Lo d e w ij k een deel moest laten van den buit,
welken deze nog steeds hoopte geheel to verkrijgen en welken
Will e in altijd gestreefd had hem to onthouden. De beide
tegenstanders sloegen de handen ineen, om in het belang
van hun staten in de eerste, van Europa in de tweede
plaats, de erfenis van den Spaanschen koning to verdeelen.
Met zeldzaam overleg, met een gematigdheid, Welke zeker
vooral bij Lo d e w ij k bewondering verdient, zijn zij daarbij
to werk geg aan, en had het alleen aan hen g eleg en, de
Spaansche successieoorlog zou niet tien jaren lang de Europeesche wereld hebben geteisterd. Gebeurtenissen, welke zij
niet verhinderen konden, hebben hun arbeid to schande
gemaakt, en in het laatste jaar der z eventiende eeuw moest
Will em het beleven dat Lo d e w ij k XI V de erfenis der
geheele Spaansche monarchie voor zijn kleinzoon niet alleen
kon aannemen, maar zelfs daadwerkelij k kon aanvaarden.
En hij moest werkeloos toezien. Hij kon van Engeland
niet verkrijgen dat het hem de middelen verschafte tot
verzet, en zonder Engelands medewerking was verzet nutte-
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loos. Toch gaf hij den mood niet op maar bereidde de vorming eener coalitie voor, al scheen het ook dat hij tegen
het noodlot streed. Toen, op het allerlaatst, gebeurde op
nieuw wat niemand had kunnen verwachten ; L o d e w ij k,
Wien de onverhoopte voorspoed de voorzichtigheid uit het
oog deed verliezen, erkende J a c o b I I I als den wetti g en
troonopvolg er van Groot-Brittannie. Beleedigd en beangst
tegelijk, re es gehel Engeland op ter verdediging van zijn
recht eu sloot zich z ender aarzelen bij de nieuwe coalitie
aa y . Voor de derde nnaal stelde \V iii e in zich aat1 het
hoof'd van het tegen F,rankrijk verbonden Europa. Maar
zi j u da g ez l wares i geteld. Nog voor de strij d beg on kwam
bet e ride. on v erw a cht, l+ for cc ii t oe v al, het trapper_ an
zijn paard iii_ ee11 7nolshoo13. Zij n alts os zwak gestel door^toud (Tell scho1, niet. Reeds veertieii daageii later flies
liij den laatsten adem lit. De ,,kleine peer in 't zwart
11 uw eel", zooals de Jacobieteli plachten to zeggen, had wat
zij „de g cede zaak" tloemden, den grooten dienst g edaan,
en den man_ geveld, lien de dood op alle mogelijke wijzen
to verg eefs had belaag d, op het ziekbed, op het slag veld
en door verraderlij ke aansla g en.
Maar het was alsof MT ill e r v a _ii O r a n j e van tiit
zijn graf de tegenstanders van Frankrijk bleef leiden. Tien
j area later In ocht Lo d e w ij k X I V, oud en afgestreden,
dankbaar zijn, dat de strijd der Engelsche partijen hem
g elegeuheid gaf een vrede to sluiten, welks voorwaarden niet
veel anders waren dan die waarover Mj voorheen met
W ill e m was o vereengekomen. W ill e m s geest heeft one
zoo to zeggen den Spaanschen successieoorlog blijven beheerschen en den vrede van Utrecht g gedicteerd. Het Europeesche evenwicht is er voor g oed door g evestigd geworden,
en honderd jaren later heeft het Weener Congres die
regeling opnieuw bezegeld.
Zoo is het werk van Will e m I I I geweest. Hij heeft
belet dat, in een tijd, toen de volken van Europa nog onmondig waren en de staters onvast, Coen het nationaliteitsgevoel nog sluimerde of althans niet tot rechtsbewustheid
was gekomen, de eene natie, welke een gesloten g eheel,
O. E. II 3
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een staat en als vereenzelvigd met eery als 't ware den
geheelen staat belichamenden vorst was geworden, al de
andere natien en staten overheerde en evenzeer aan Naar
politieke overmacht onderwierp, als zij ze reeds sinds Lang
onder Naar sociaal overwicht deed bukken. Hij heeft belet
dat het protestantisme in Europa of ping van de genade
van den koning, die het in zijn eigen land zoo had getroffen, dat het er uiterlij k uitgeroeid kon heeten, en van
den keizer, die alleen om politieke redenen, uit consideratie voor zijn onmisbare protestantsche bondgenooten, hetzelfde in zijn eigen landen had nagelaten.
I [ij heeft belet dat Groot Brittannie niet opnieuw
is gestort geworden in een binnenlandschen krijg, waarom.trent slechts een ding to voorspellen zou zijn geweest,
dat hij de ontwikkeling van het Britsche rijk vele tientallen
van jaren zou hebben tegengehouden.
Hij heeft den grondslag gelegd voor de statenmaatschappij van Europa, zooals die nog bestaat, rustende op
het evenwicht, tusschen de vereenigde krachten van sommige
en de overmacht van enkele states. Pat alles was zijn
werk voor Europa en voor Engeland.
Maar voor Nederland heeft hij nog weer gedaan. Hij
heeft belet (het is F ruin, wien ik het nazeg) dat het
niet reeds in de zeventiende eeuw een vasalstaat van Frankrijk is geworden, zooals het dat, voor korten tijd gelukkig,
in het einde der achttiende heeft moeten wezen. Hij heeft
den koopmansstaat gedwongen voor andere dan zijn
eigen materieele belangen to strijden. Hij heeft op die
wijze het kleine Nederland voor een tijd groot gemaakt,
door het to stellen op een plaats, Welke den eerbied en de,
zij het ook onwillige, bewondering van het overige Europa
afdwong. En het was niet een ijdele, in eens opgekomen
en ook in eens voorbijgegane grootheid, als die waarmede
Jo h a n d e Wit t voor een oogenblik zijn tijdgenooten
verblindde, Coen hij de Triple Alliantie had gesloten. Diens
huis bleek op het nand gebouwd, maar dat van Will em
III rustte op vasten grondslag en weerstond alle stormen.
Het is waar, Nederland heeft die grootheid duur
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moeten betalen. Maar is het Will em III to wijten dat
het volgende geslacht, dat hem niet kende, Been oog meer
had dan alleen voor stoffelijke belangen, Been Joel weer
kende dau alleen stoffelijke genietingen ?
Zeker, Will em III is gees vlekkelooze figuur ; ik
heb reeds dadelijk, in den aanvang van dit opstel, er op
g ewezen in Welk opzicht hij, mijns bedunkens, niet alleen
is to kort geschoten, maar, ik durf wel zeggen, zich heeft
bezondigd. 1k heb eveuzeer slechts even aangeraakt, dat
hij ook in zijn bijzonder levee niet boven alien blaam verheven is gebleveu.
Ret opstel, dat F r u i u aazi de ec? ele v orstin had willen
wijden, die ziju feeder liefhebbende gade is geweest, is
nimmer v oltooid g eworden, en slechts een fragment er
van is kz 1 i^nen worden openbaar g emaakt. Vas het anders
geweest, waarschijnlijk zouden wij, door den grooten meester
in het ontleden van historisehe karakters voorg elicht, beter
kunnen oordeelen en over dat huwelijk en over hetgeen
het een tijdlang tot een beproeving heeft gemaakt voor de
vrouw, die haren echtgenoot, niettegenstaande zijn ontrouw,
bleef vereeren en liefhebben op een wijs, Welke eerbied afdwingt en spotters den mond snoert. F r u i n heeft gezegd,
en ik zeg het weder hem na : wie door zulk een vrouw
zoo is bemind, kan gees onedel mensch zijn geweest; de
Will e m I I I, dien de j ongere flu y g en s ons teekent,
kan niet de ware Will em III zijn.
Trouwen s dat g eldt van meer dingen. Wie zou, H u yg e n s' j ournalen lezende, kunnen meenen dat hij in den
kring verkeert van een der eerste staatslieden van alle
tijden, die tevens een groot krijgsman is geweest P
Daarover heb ik nog niet kunnen spreken. Bij Willem
III staat de Ieider der Europeesehe politiek zoo op den
voorgrond, dat men soms vergeet dat hij ook nog om andere
redenen in de geschiedenis blijft voortleven.
Want hij behoort tot die uitgelezenen onder de vorsten,
die den strijd, welken zij to voeren hadden, niet alleen
leidden van uit hun kabinet, maar ook persoonlijk op het
slagveld. En_ niet alleen voor den schijn, hetzij em zich
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een ijdelen roem to verzekeren, zooals Lo d e w ij k X_ I V,
of zooals later zoo menigmaal door keizers en koningen is
gedaan, om door hun hoog gezag ook op de leiding
van den krijg invloed to oefenen, maar in werkelijkheid,
omdat zij het als hun eersten plicht beschouwden, zelf de
uitvoering to leiden van de plannen, die zij hadden beraamd.
Daartoe behooren Gustaaf Adolf en Frederik de
G r o o t e, en ook Will em III. Bij dezen sprak dat van
zelf. Het ambt, waartoe hij door zijn afkomst bestemd
was, was het opperbevel over de land- en zeemacht der
Republiek.
Dat hadden zijn voorvaderen bekleed en aan het hoofd
van de Nederlandsche legers hadden zij Nederland vrijgevochten. Een prins van Oranj e was in die dagen in de
eerste plaats de legeraanvoerder van Nederland en niet alleen
in naam, maar in werkelijkheid. En Will e m III gevoelde
zich voor dat ambt geboren. Ik wil niet zeggen dat krijgsroem het hoogste was, waarnaar hij streefde, maar hij stelde
dien roem Loch zeker zeer hoog. Hij gevoelde zich nimmer
krachtiger, vrijer, ik zou haast zeggen gelukkiger, dan aan
het hoofd van zijn leger, strijdende voor zijn levensdoel.
Zelfs zijn zwak lichaam scheen dan sterk to worden, en de
man, die door zijn geschiedschrijver „aamborstig geraamte"
wordt genoemd, werd dan een vurig krijgsheld, die zijn
sours roekeloozen moed alleen vergeten deed omdat hij toch
een koel hoofd beheld.
Want Wi 11 e m bezat in hooge mate de eigenschap om
midden in het vuur van den strijd, onder persoonlijk levensgevaar, terwijl hij zich aan het hoofd zijner soldaten op den
vijand stortte, als ware hij een gewoon ofcier, Loch de
leiding van den slag, ja van den veldtocht in handers to
houden. Hij bezat bovenal de gaaf om onder al de verwarring eener nederlaag de maatregelen to treffen, Welke voor
den vijand de vruchten der overwinning deden to loor gaan.
Wie zulke eigenschappen bezit, dien komt, dunkt mij,
een plaats toe onder de beroemde veldheeren, al heeft hij
ook slechts enkele malen het genot gesmaakt van een volkomen overwinning to behalen. Dat is, men weet het,,
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Will e m's lot geweest ; behalve bij de Boyne, waar zijn
strijdkrachten die van zijn tegenstander verre overtroffen,
in getal zoowel als in gehalte, heeft hij Been veldslagen
g elev erd, die geen nederlagen werden, zooals M o n t C a s s e 1,
S t e e n k e r k e en N e e r w i n d e n, of op zijn hoogst onbeslist bleven, als S e n e f f e en S a i n t D e n i s.
Van al de door hem ondernomen belegeringen is, op
de vrij onbeteekenende van Naarden na, alleen een, de laatste
en grootste, die van Namen in 1695, tot een goed einde
g ebracht. Vele malen heeft Mj het knarsetandend moeten
aanziell dat de vijand hem als voor den news weg een vesting wegnam, zonder dat hij er jets tegen vermocht, niett e eustaaande hij alle kraehten had ingespannen om tijdigg
t< ^ t ntzet op to rukken. Soms heeft hij, zooals in 1676
hij Bouchain, zich daardoor laten verleiden om, alle voorzichtigheid vergetend, roekeloos zijn leger to wage zooals
hij het niet zelden zijn levee deed. Toen heeft slechts de
aanwezigheid van L o d e w ij k X I V, die de Fransehe veldheeren verlam.de, hem bewaard voor een naar alle waarschijnlijkheid volslagen nederlaag. Maar als de opwinding
eenmaal voorbij was, wist hij alles weer g oed to waken.
Die hartstochtelijkheid, Welke hem ook op de jacht eigen
was, kwam soms ook den omgang met zijn vrienden verstoren. Zelfs zijn getrouwe maar soms zwartgallige en
suel mismoedige W a+ 1 d e c k klaagde over den meester, die
met een enkel scherp woord alle ontvangen weldaden als
to niet deed.
Maar op het veld maakte die eigenschap hem in sommig e opzichten onwaardeerbaar en is hij daardoor populair
gebleven, vooral onder zijn ofcieren en soldaten.
Toch is dat niet de hoogste verplichting, Welke het
Nederlandsche leger aan hem heeft. Want vooral als
organisator muntte hij nit. Bijgestaan door mannen als
den vorst van Waldeck, dien hij zich zelf in 1672 als raadsman had g ekozen, en toen hij in 1688 het vasteland verliet, tot zijn plaatsvervanger als kapitein-generaal aanstelde,
en door talrijke bekwame oflicieren, Nederlanders en
buitenlanders, maar bovenal Nederlanders, heeft hij van
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de samengeraapte, ongedisciplineerde en ongeoefende benden,
welke hij in 1672 kreeg aan to voeren, in weinige jaren het
leger gevormd, dat in 1674 bij Seneffe den vuurdoop onderging
en in 1690 bij Fleurus de geheele wereld, den vijand in
de eerste plaats, bewondering afdwong. Het is dat legergeweest, dat in den Spaanschen successieoorlog de kern
der krijgsmacht der bondgenooten heeft uitgemaakt. Dat
verdient to weer bewondering, omdat de toenmalige legers
niet nationaal waren, maar waren samengesteld nit menschen van allerlei natien en ook allerlei allooi, zooals zij dat
gebleven zijn totdat met de Fransche revolutie het stelsel van
werven onhoudbaar begon to worden.
Zoo is Nederland het aan Will e m III verschuldigd
dat de wapenroem, dien M a u r i t s en F ir e d e r i k H e n d r i k
het hadden verworven, niet is ondergegaan, maar is verhoogd. En al geeft wapenroem zeker niet de hoogste
aanspraak op de dankbaarheid van het nageslacht, die
natie moet wel heel weinig zelfbewustzijn hebben, die er
geheel ongevoelig voor kan zijn.
Zoo heeft dan ook in dat opzicht Will e m aanspraak
op onze vereering. En als wij dan alles samenvatten, dan
mogen wij wel zeggen : W i. lie m III is bij alle fouten
en tekortkomingen een man geweest, groot door wat hij
beoogd en groot door wat hij volbracht heeft, groot in
het veld en groot in het kabinet, een man ten voile waardig
om de rij to besluiten der Oranj evorsten, welke aanvangt
met den grooten Will em I.

Beteekenis van gezag.
DOOR

Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.

Wie eenigerniate zich eeii voorstelhng weet to vormen
van het uitermate saamgestelde verschijnsel dat niaatschappij
heet, vraagt zich bij het zien optreden der anarchisten af,
of deze lieden, die de noodzakelijkheid en het nut van alle
gezag ontkennen, wel toerekenbaar zijn; of men, in plaats
van lieD wegens aanslagen to straffen, niet liever als krank
zinnigen moest behandelen, en dus elkeen, die met zulke
anarchistische denkbeelden rondloopt, evenzeer door afzondering en bewaking onschadelijk moet waken als b.v. den
ongelukkige die lijdt aan vervolgingswaanzin.
Ontkend evenwel kan niet worden, dat ook velen die
nog niet tot de anarchistengroep mogen worden gerekend
toch van gezag ecu heimelijken afkeer hebben, vermoedelijk
omdat zij zich niet duidelijk rekenschap geven van de beteekenis van dat woord, of liever van de beteekenis die het
gezag in het dagelijksche leven heeft. Over die beteekenis
eenige opmnerkingen to waken is het doel van dit opstel.
Het woord heeft twee hoofdbeteekenissen die wel moeten
worden onderscheiden.
In de eerste plaats beteekent het de maclit die iemand
over anderen heeft, zonder dat hij er van rechtswege mee
bekleed is. Overwiclit, autoriteit 1).
1)

Zie het Woordenboek, bI. 2155.
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In de tweede plaats : macht, bewind over anderen, in
den staat, in het krijgswezen, in het burgerlijk leven, in
de kerk ; niet zelden in de absolute opvatting van souvereiniteit 1).
I.
Gezag als maeht, die zeramd over anderen
chat, hij er ran reehtswege mee bekleed is.

heeft, zonder

Gezag, in die beteekenis, is een eigenschap. Men kan
niet iemand gezag opdragen ; het is aan zijn persoon verbonden. Immers duidt het niets anders aan, dan het natuurlijke overwicht dat iemand uitoefent. vat zoo iemand
zegt verdient geloof omdat hij het zegt. Hij zegt het, dus
is het waar, heeft het althans een hoog e mate van waarschijnlijkheid voor zich.
Gezag is een persoonlijke eigenschap; het is steeds
verbonden aan een persoon. „Dat boek heeft gezag" beteekent : de schrijver van dat boek heeft gezag; omdat, bij
onderzoek, telkens des schrijvers groote nauwkeurigheid, of
zijn onbevangenheid, of zijn bronnenkennis of zijn diep inzicht enz. is gebleken, zoodat men meent ook zonder nader
onderzoek den schrijver to mogen vertrouwen. Blijkt daarentegen de schrijver keer op keer blunders to begaan, dan
v'erliest ziju boek, d. w. z, hij zelf, zijn gezag; indien hij dat
tenminste ooit bezeten heeft.
Men spreekt ook van het gezag der wet, maar dan
wordt dat woord g ebezigd in de tweede beteekenis, hierboven aangegeven.
Gezag wordt alleen in een beperkten kring uitgeoefend.
Nooit komt het voor dat iemand gezag heeft bij alle menschen. Hij kan gezag hebben in den ku n stenaarskring, bij
een bepaalde school, op het g ebied der wetenschap, der
staatkunde of der kerk ; maar buiten dien kring houdt dat
gezag op, doet althans de werking van die persoonlijke
eigenschap zich niet weer of zeer flauw gevoelen. want
1) T. a. p. b1. 2152.
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tusschen dengene die gezag uitoefent en hem die het erkeut
bestaat altijd een zekere geestelijke verwantsehap.
Gezag Loch wordt enkel om redenen van geestelijken,
nooit om redenen van materieelen aard toegekend. Wie
bemerkt en erkent dat een ander op zekere punten steeds
wat in veler oogen op hetzelfde neergelijk heeft, of
komt steeds met zijn eigen diepste gevoelens instemt,
ziet tegen zoo iemand op en kept hem gezag toe, ook al
kan hij zich niet steeds rekenschap g even van den grond
waarop die ander zijii gevoelens doet steunen. De prediker
b.v. die voor het verstandsoog wat de hoorder gevoelde, of voor
het gemoed wat de hoorder sleehts versta,ndelijk be reep,
b1 ootleg t ; do kuv stena ar die hooger staat dan zijn leerlin g en kan wat deze nogtiiaiet verma« ; de rechtsgeleerde
die v-aak 1)eWeeS i» moeilijke vraagstukken deal spijker op
den kop to kuunerl slaav, — a1 dezulken verkrijgen zeker
gezag over ons, weg dns de g eestesga v en die wij in hen
erkenneu . lelfs onder een kring van onzedelijke menscheen
k a i z gezag toegeke n d worden ; de „Boss" in de Tammanycl ub
da u kt zijn gezag aan de sli mheid waarmee hij eig e n bela y g
weet to doen samen gaan met dat zijner vol gelingev, en_ de
rooverhoofdman as n de behendig heid waarmee hij zijf volg elingen weet to onttrekken_ aa,n de oog eil der politic. Maar
ook dan berust die g ezag stoeke nni.ng op gronden van geestelijken aard.
Nimmer daarenteg en versehaft geld of g eweld gezag.
Vel kan men door deze middelen een ontzachlijken invloed
nitoefenen, In a.ar die invloed berust dan op de beg eerlij kheid
of vreesachtigheid der mensehen, en heeft niets uit to staau
met de meerderheid van hem die deze middelen bezigt. De
rijke man_ bezit alleen dan gezag, als men nit zijn rijkdom
afleidt of meent to kunnen of eiden, dat hij verstand van
zaken, handigheid voor geldbelegging bezit.
Gezag, al berust het op persoonlijke eigenschappeu,
reikt meestal verder dan tot hen die weten waarom zij
iemand gezag toekennen. Duizenden buigen voor het gezag
van K a n t, die hem uimmer hebben gelezen of zelfs zouden
kunnen verstaan. Een oordeel van M e s d a g of Is r a e Is
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over een schilderij heeft gezag ook bij hen, die in geen
sehilderij het mooie weten to waardeeren, en menig politiek
leider wordt gevolgd door menschen die van diens eigenlijke
inzichten niet het minste begrip hebben. Zoodanige erkenfling van gezag staat in verband met zucht tot navolging,
vrees voor de menigte, eigenbelang en dierg., en verdient
daarom beter de benaming van napraterij. Zoodra de koers
verandert verdwijnt die erkenning van het gezag. Wezenlijk
gezag bestaat slechts, indien er tussehen hem die het uit-oefent en hem die het erkent zekere g eestesg emeenschap
bestaat.
De verhouding die er to sschen deze twee ontstaat is
die van meerdere en mindere. Hij die, om het even met
Welk doel, iemands gezag inroept, erkent ten aanzien van.
het g ebied waarop hij dit wil doen gelden diens meerderheid. Een historieschrijver b.v. die zich op een ander beroept erkent daardoor, of dat de ingeroepene het nog beter
kan weten dan hij zelf, of dat doze althans bij den lezer
verondersteld mag worden meer gezag to bezitten dan hij zelf.
Gezag is dus eene eigenschap, door een kring van
personen, op min of weer bewuste gronden, toegekend aan
iemand, dien ze voor zoover die toekenning reikt hun
meerdere achten to zijn.
Ligt in die toeken.ning niet iets vernederends :' Men
erkent daardoor toch eigen zwakheid of bekrompenheid, en
neemt geloovig aan wat een ander u voorpraat, zonder
zelfstandig onderzoek. Wie zelfstandig onderzoekt heeft
dat geloof in zijn medemensch niet noodig. Een boek
waarin alles haarfijn bewezen wordt overtuigt, maar oefent
evenmin gezag uit als hij die de oplossing van een mathematisch probleem geeft ; het staat dus hooger, dan een boek
dat eerst tot zijn waarde komt als men er gezag aan toekent.
Ter beantwoording van de zooeven gestelde vraag
molten de volgende opmerking en dienen.
Erkenning van gezag is een zeer algemeen verschijnsel.
Van kindsbeen of moeten wij op gezag van anderen afgaan,
willen wij niet ous blootstellen aan de grootste gevaren
en moeilijkheden. Wij missen Loch het zoo sterk ontwikkeld
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het niet ver brengen, als wij niets wilden aannemen zonder
voorafgaand onderzoek. Zelfs zijn wij tot menig onderzoek
niet in staat, indien wij niet beginnen met vaak op gezag
van anderen allerlei begrippen of stellingen aan to nemen.
Den inhoud van een schoolboek b.v. nemen wij als waar
in ons op op gezag van den ineester, en zoo men een
inensch alles waarover men hem spreekt vooraf wil doeii
verstaan en de waarheid ervan doen onderzoeken, zal men
hem het binnentreden van het heiligdom der wetenschap
in hooge mate bemoeilijken. Zelfs in het gewone, alledaagsche leven verlaten wij oils onophoude1jk op het gezag
van hen die OUS bedienen; bij het bonwen van ons huffs,
het kiezen onzer spjjze, het kleeden van ons lichaam, het
hezigen van geneesmiddelen. Ook in de zaleri der wetensehap is men niet vrij van gezagserkenning. Zjj die zich
het meest inbeelden alles zeif to hebben onderzoeht zijn
vaak het ineest jurestores in i'erba maqistri. En wie het
voorrecht gehad heeft in zijn leven een voortreflijken leermeester of leidsrnan to ontinoeten, kan zich zelfs op later leeftijd moeilijk a de nawerking van diens gezag ontworstelen.
Behoefte aan gezag wordt derhalve overal en altjd
gevoeld; voor ieder onzer is het gezag een hulpmiddeL eeii
trap om in de maatschappij de plants to bereiken die men
wil innemen. Dezelfde persoon kan, zelfs op een en hetzelfde gebied, gezag behoeven en gezag uitoefenen.
Het gezag dat wij uitoefenen legt zich ons oudanks
aan anderen op. vie met bewustheid zijn gezag aan anderen
wil opdringen werkt op hun verkeerde neigingen, zwakheid,
vrees, gemakzucht. In waarheid is dat geen gezagsuitoefening. Ret ware gezag legt zich op, omdat men er zich
niet aan onttrekken kan. De erkenning van iemands gezag
hang evenmin van 's menschen willekeur of als de erkenfling van iemands schoone gedaante. De kracht die van
den gezaghebbende uitgaat werkt op dengene die er zich
niet moedwillig aan onttrekt. Iemands gezag to erkennen
tegen eigen overtuiging in, is even onmogelijk als iemand
schoon to vinden op bevel. Wie op bevel gezag erkent
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doet dit slechts in schijn ; in waarheid onderwerpt hij zich
niet aan een gezaghebbende, maar, om welke reden dan ook,
aan een gebieder. In den zin waarin bier het woord gebezig d wordt kan g ezagserkenning nooit lets anders zijn
dan eene daad, waartoe wij, ons ondanks, door de inwendige
kracht die van het gezag -uitgaat, bewogen worden.
hit dit alles volgt, dat in het erkennen van gezag
nooit jets kan liggen dat den mensch vernedert.
De aard zelf van het gezag sluit in zich de volkomen
vrijheid van kritiek. Immers, indien het gezag eene eigenschap is die men zijns ondanks iemand toekent, dan moet
ook dat gezag zich uitsluitend door eigen verdienste handhaven.
Elk gezag staat niet even hoog. Het gezag van den
een kan dat van den ander g eheel overschaduwen. In dat
geval moet er gekozen worden, maar cam die keuze to doen
behoeft men zelf niet boven hen tusschen wie g ekozen
wordt to staan. Indien een leek kiezen moet tusschen het
advies van twee ad vocaten of twee geneesheeren die het
underling oneens zijn, zal hij nosh met kennis van zaken
kunnen beslissen, noch, om een keuze to doen, zelf de rechtsgeleerdheid of de medicijnen gaan beoefenen, maar zich op
andere gronden dan op eigen kennis moeten verlaten, b.v.
op de meerdere of naindere vermaardheid van zijne adviseurs ;
op hun succes, op hun eerlijkheid en dierg elij ke.
Nu in de laatste tijden ook op politiek gebied de beteekenis van de erkenning van het gezag der Schrift en der
Kerk ter sprake is gekomen, zij het veroorloofd ook daaromtrent eenige opmerkingen to makes.
Indien iemand eigen oordeel onderwerpt aan de H. Schrift
erkent hij daardoor, althans ten aa.nzien van de verhouding
of betrekking tusschen menscb en God, de geestelijke meerderheid der auteurs der Schriften. Om verschillende redenen,
^erst tengevolge van opvoeding en omgevin g, nit v66roordeel,
later op grond van persoonlijke ervaring, is hij overtuigd
dat, indien er strijd is tusschen eigen inzicht en dat der
Schrift, het gebrek aan het noodige inzicht bij hem zelven
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bestaat, en dat op den duur hij het foutieve van eigen inzicht ook zal inzien. Hij handelt dan evenals iemand die
veel smaak heeft voor de litteratuur van den dag, maar die,
als hij van iemand in wiens oordeel hij groot vertrouwen
stelt verneemt, dat de klassieke litteratuur, mits men er
ernstig en aanhoudend studie van maakt, veel meer geestesg enot aanbiedt, zich nu daarop gaat toeleg gen, en blij ft
toeleggen ook al voelt hij er aanvankelijk niets voor. Zoo
iemand handelt op gezag en toch vrij.
Onderwerping aan zulk een gezag is niet terzijde stelIing van eig eu oordeel. IDit zou wel zoo zijn, indien de
Schrift een bock was, dat men slechts heeft na to slaau om
de oplossiiig to vinden van elk vraagstuk.. Een schooljongen
die, in plants van zijii rekeuvraagstuk op to Iossen, die opTossing eenvoudig opsehrrjft op gezag an den sehrijver van
zijn rekenboek, duet jets geheel anders dan hij, die zijn
oordeel onderwerpt aan hetgeen de Bijbelauteurs oils Knee-r
deelen omtrent onze ei g en natuur, het wezen Gods, de
verhouding tusschen (mod en mensch. Deze toch denkt zelf ;
komt hij editor tot uitkomsten lijnrecht met de Schrift in
strijd, dan onderstelt hij, omdat hij het gezag der Schrift
erkent, dat hij dwaalt, en zoekt uaar de oorzaak daarvan,
evenals, om bij de zooeven gebezigde vergelijking to blijven, de
schoolj ongen zou behooren to doen, die, bemerkende dat zijne
berekening niet „uitkomt", op nieuw zijn probleem overdenkt en uitwerkt.
Een paar voorbeelden ter verduidelijking.
Er zijn philosofen, die den hoogmoed verheerlijken,
nederigheid bespotten. Niet ieder zal in staat zijn de grondfouten van hun stelsel aan to wijzen, maar wie het gezag
der Schrift eerbiedigt weet reeds van to voren dat die
philisofie tot de ijdele soorten behoort, daar de Schriften
er vlak tegen ingaan. Door zich in to denken in de gedachten der aauteurs van de Schrift, wordt hij in staat zich
ook rekenschap to geven van de onwaarheid dier ijdele
philosofie.
Een antler voorbeeld. Vaak randt men tegenwoordig
de instelling aan van het huwelijk, als onverbreekbaren
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band, als wederkeerige verplichting tusschen man en vrouw
en kinderen, die een nieuwen staat (status) doet ontstaan.
Men wil slechts een samenleven zoolang de wederkeerige
aantrekkelijkheid duurt ; met de liefde vervalt ook de verplichtiug ; geen andere verhouding moet er zijn, dan die uit
elke gewone burgerlijke overeenkomst ontstaat. Maar wie
nit de Schrift, in verband ook met de historie der christelijke kerk, de beteekenis van het huwelijk heeft leeren verstaan, en het gezag van Schrift en Kerk eerbiedigt, staat
onmiddellijk vijandig tegenover deze nieuwerwetsche voorstellingen, al acht hij zich niet terstond in staat het bedriegel ij ke ervan to doorzien.
Onze hedendaagsche constitutioneele staatsinrichting
om nog een ander voorbeeld to noemen vinden wij
evenmin in de Schrift terug, als eene voor alle tijden en
plaatsen geldende regeling van het grondbezit. Maar wie
aan iemand, die het gezag der Schrift erkent, een staatkundig stelsel wil aanprijzen dat uitloopt op onderwerping
van de over ons gestelde macht, op het heerschen der
menigte over hen die over Naar gesteld zijn, op het onderdrukken der geringen naar de wereld, op het aan banden
leggen van onzen plicht den Heer to belijden, op de terzijdestelling van het gebod : gij zult niet begeeren eens
anders goed vindt geen gehoor. Zulke stelsels, zegt
zoo iemand, moeten foutief zijn, omdat ze vierkant ingaan
tegen de Schrift.
Dus, zal men zeggen, enkel een neg atief resultaat. Om
tot een stellige uitkomst to geraken, moet men dan toch
weer to rade gaan met die zoo zeer gesmade, die bedorven
en onbetrouwbare rede! Maar is her geen misverstand ?
Onze rede, hoe beperkt ook, is over 't algemeen wel in
staat juist to oordeeleu ; wits wij niet in strijd komen met
onze eigen begeerlij kheden. Dan wordt onze rede verduisterd.
Menig oneerlijke schelm zal u verbaasd doen staan over
zijne scherpzinnigheid en kennis ; maar raak het gebied der
eerlij kheid aan en hij verstaat u niet meer ; hij redeneert
averechts verkeerd. Onze rede ondergaat den invloed van
onzen wil, van onze diepste en meest verborgen begeerten.
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Zoolang het gemoed niet volmaakt zuiver is, kan ook onze
rede niet in alles juist oordeelen. Eerst inoet dat gemoed
gereinigd worden. Het laten inwerken van de Schrift op
onze rede gescbiedt niet om onze rede ter zijde to stellen,
maar om ze goed to laten fungeeren. Onze zondige natuur
toch leidt ons telkens tot averechtsche conclusies.
Hetzelfde geldt van het gezag der kerk. De Protestanten
kunnen eigenmachtig zich daaraan onttrekken, gelij k trouwens ieder zich aan den invloed van welk gezag ook onttrekken kan. Maar ook het gezag der kerk spreekt voor
zichzelf. Vie haar geschiedenis onpartijdig bestudeert met
inachtnemiug van het „juger des ecrits d'apres leur date",
zal, Kok al erkent hij haar menigvuldig e dwalingen, de
groote zeg eniug en niet ontkennen die zij door tal van in
Naar sehoot gekweekte belijders aan het menschdom gesehonken heeft. De mate van het gezag der kerk hangt eeusdeels af van de kennis die wij van haar willen nemen,
anderdeels van Naar eig en werken. Hoe weer zij, zooals in
bet Iaatst der Middeneeuwen, haar hooge roeping verloochent, hoe spoedig er zij dat gezag verliest. En omgekeerd. Maar Naar, als jets waaraan men ontwassen is, hooghartig voorbij to g aau, geen acht to slaan op de tradities
door de beste harer leden hoog gehouden, verraadt gewoonlijk iets geheel anders dan het bezit van kennis, diepzinni gheid en geestesontwikkeling !
Straks werd reeds opgemerkt, dat niet elk gezag even
hoog staat, en dat men sours zich genoodzaakt ziet tussehen
twee niet overeenstemmende gezaghebbers to kiezen, zonder
daarom g eacht to kunnen worden zich to plaatsen boven
hen tusschen wie men to kiezen heeft. Intusschen valt
niet to loochenen dat, als de erkenning van gezag eene
daad is die slechts op geheel persoonlijke overtuiging berusten kan, alle obj ectiviteit, alle vastheid die men gemeenlijk aan het gezag als zoodanig toekent wegvalt. Het is
daarom dat corporaties, zooals kerken, scholen, philantrornet
pische vereenigingen, ter beoordeeling of zij die in Naar dier
zijn een en hetzelfde gezag erkennen, vaste kenmerken stellen. Zoo eischen zij b.v. erkenning van het gezag der geeste-
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lijkheid en der kerkelijke uitspraken, of van de Schriften
of van de formulieren van eenigheid. In hoever dit verstandig is behoeft pier niet to worden besproken. Hier
worde alleen opgemerkt dat in zulke gevallen iemand niet
door het gezag maar door overeenkomst gebonden wordt,
en dat, wil hij niet geestelijk en zedelijk to gronde gaan,
het hem steeds vrij moet staan ter wille zijner geestelijke
vrijheid de corporatie to verlaten.
Maar zulke overeenkomsten of menschelijke verhoudingen kunnen niets toedoen aan het gezag der Schrift of
der kerk. Dit kan zich door niets anders dan door eigen
voortreflijkheid handhaven, en indien het behoefte gevoelt
aan steunsels van uitwendigen aard verraadt het zijn eigen
zwakheid. Zoo moet ook de vraag wat onder inspiratie der
Schrift to verstaan is getoetst worden aan de feiten, niet
aan de eischen van een corporatie, een instelling of een
met zeker doel vervaardigd stelsel. Anders zou men die
eischen stellen boven de Schrift, en, omdat men meent dat
de corporatie, de instelling zekere vastheid niet ontberen
kan, een onfeilbaarheidsleer aanvaarden, die men verwerpen
zou indien die bijredenen niet bestonden.
Bij elke gezagstoekenning treedt het subj ectieve element
sterk op den voorgrond. Dit gevoelden ook de protestanten,
toen zij, in een hunner belijdenisschriften, verklaarden to
gelooven wat in de Schriften staat „omdat ons de Heiligge
Geest getuigenis geeft in onze harten dat ze van God zijn".
Intusschen doet zich hier de vraag voor of men ten
aanzien van het gezag der H. Schrift niet geraakt in een
cirkelredeneering. De auteurs der Schrift treden met gezag
op; zij het al niet op historisch, of op natuurkundig, dan
Loch op religieus gebied. Wat de Schrift ons to zeg yen
heeft betreft de verhouding en van godsdienstig-z edelij ken
aard ; zooals in eene der belij denissen staat : „dat God zich
zelven door Zijn heilig en goddelijk woord to kennen geeft,.
zooveel ons van noode is in dit levee tot zijne eer en de
zaligheid der zijnen". Nu ontstaat echter deze moeilijkheid.
Zal, gelijk boven werd opgemerkt, onze rede juist oordeelen,.
dan moet zij niet verduisterd worden door den invloed.
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onzer vaak uiterst verborg en drijfveeren en wenschen. Doch
ook als wij de Schrift lezen, worden wij door die verborgen
drijfveeren beheerscht. Alzoo zullen wij ook op godsdienstig-zedelijk gebied het gezag der Schrift niet kunnen
erkennen, of liever, wij zullen, gelijk dan ook de ervaring
leert, die Schrift slechts erkennen zoolang zij ons bevalt,
en vaak haar verdraaien naar onze geheime begeerten.
Maar dan heeft zij als gezag ook g eenerlei waarde meer.
In schijn mog en wij Naar gezag erkennen; in waarheid
plaatsen wij ons zelven, met al ooze g ebrekkig e en zondige
inzichten, daarboven.
Eenigermate kan dezelfde moeilijkheid Lich vurdoon
p ainier, b.v. op aesthetisch gebied. Onze Ieidsrnan moge
Ons de studio van werkelijk sehooue voorwerpen aanraden.
e^uist OTIs ono_ntwikkeld sehoonheidsgevoel za.l ons telkens
iiopen zijn gezag to verwerpen. 1Vlaar slechts de ou.verstan^
dig en handelen zoo. De v-erstandigen zullen, cam wet ke reden
dan ook, den_ nog onbeg repen leidsm.an vertrouwen, totdat
eindelijk eigen ervarinb hun duet inzien dat hij iuderdaad
bet bij het rechte Bind had.
Evenzoo g aat het op g odsdienstig zedelijk gebied. De
erkenning van het gezag der Bij belsche auteurs is meer
eene daad van zedelijken dan van intellectueelen acrd.
Niet door redeneering, maar door vertrouwen en gehoor-zaamheid, door overgave aan het onzienlijke (geloof} komt
men op dit gebied tot klaarheid, evenals de schilders-leerling die begint met zich aan zijn leermeester toe to vertrouwen. Jezus zelf heeft eenmaal g ezegd : „zoo iemand
wil deszelfs wil doer, die zal van deze Leer bekennen of zij
nit God is dan of ik van mij zelven spreek". Hij geeft
zich daar uit als sprekende in Gods naam, inaar om to
weten of wij hem als zoodanig mogen vertrouwen noodigt
hij ons nit den wil Gods to doers. (Joh. VII: 17).
Ziedaar dus de weg om aan de gerezen moeilijkheid
to ontkomen. De wil Gods is eenvoudig : God lief te hebben boven alles, en zijn naaste als zich zelven. Meer niet.
Maar ook niet minder. Wij hebben ons slechts of to vragen,
bij al ons doen en laten, ter wille van Wien of waarvan
o. E. I1 3
25
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wij handelen. Om vergissing to voorkomen, doen wij 't best
nit de Schrift datgene op ons toe to passen wat ons het
minste bevalt. B.v. als wij vast zitten aan ons geld, dat
wat over gierigheid, als wij hechten aan menscheneer,
datgene wat over hoogmoed geschreven staat. Bij dat
onderzoek zal menigeen over de uitkomst verbaasd staan.
Doch eerst na de zelfontdekking wordt de beteekenis der
H. Schrift duidelijk, en verkrijgt de Schrift een gezag voor
ons, dat 'ti beteeken'is van elk ander gezag verschilt.

Gezag, in de eerste beteekenis, is dus jets dat verbonden is aan den persoon (of de corporatie) waarvan het nitgaat. Het legt zich ons, ons ondanks, op, dock kan nooit
opgelegd worden door jets of iemand buiten het gezag zelf.
Wij kunnen ons er slechts aan onttrekken, door ons buiten
alle aanraking ermede to stellen. Het geeft iemand overwicht boven anderen, dock slechts in den kring van hen
die er mede in geestelijke gemeenschap staan. Het kan
slechts op overweging en van geestelijken aard berusten.
De erkenning van iemands gezag sluit in zich de erkenning
van diens rneerderheid op een bepaald gebied ; maar daarin
ligt niets vernederends. Zij is niet in strijd met de vrijheid noch terzijdestelling van de rede, en kan zelfs een
onmisbaar middel tot ontwikkeling zijn. Zij sluit kritiek
niet nit. Ieder heeft behoefte aan gezag, en het is van het
grootste belang wel toe to zien aan wien men het hoogste
gezag toekent.
II.
Gezag, als „macht, bewiind over anderen, 'in den staat, 'in het
krijgswezen, 'in het burgerizj k Leven, in de kerk, niet zelden in
de absolute opvatting van souvereinitezt."

Ook over gezag in deze beteekenis veroorloof ik mij
eenige opmerkingen. Maar daaraan behoort het een en
ander over macht vooraf to gaan.
Macht en gezag Loch zijn niet synoniem. Macht afge-
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scheiden van gezag is zeer we l denkbaar. Zonder eene hand
die de macht uitoefent is g een maatschappij bestaanbaar.
Zelfs eene nnaatschappij van volmaakte mensehen zou zonder
overheid niet kunnen bestaan, omdat ook char behoefte
gevoeld kan worden aan een leider, nl. zoodra zeker doel
niet anders dan door eenheid van handelen bereikbaar is.
IMIaar eene met (1wi-ngencle ?naeht bekleede overheid is alleen
in eene zondige, niet door de hoogste rede beheerschte
maatschappij eisch der noodzakelijkheid. Velen toch weigeren, vrijwillig het gezag van hen die geestehjk en zedelijk
hov en hen staan to erkenen .
hoogste ma ' jllt is vaak met geweld opgedm•)ngeu,
l,c ^od^t t lf' t ,n derwerping aan haa r Voor cen deel althan s op
v reel herustte. Zoo grout evenwel is de behoefte aan inaat^^ •happebjk sanlenzijn, zM in het +)ob springend is bij
nar(;hie het g e v aar v oor onderg ang der rnaatschappij , dat
men zich lieti- er aan den onzedehjksten en onredelijksten
eweldenaar clan aan niemand onderwerpt.
In eene zoo kalme maatschappij als de ooze stelt znell
rich eenig szins moeilij k voor oogen, dat de hoogste mach.t
in den staat zich teii slotte nit in geweld, en dus berust
op den sterken arm. Alles g aat zoo stil en rustig, vooral
zonder bloedstorting, zijn gang. Toeh is het ontstaan en
de handhavin.g der hoogste macht, ook ten onzent, eene
aaneenschakeling van bloedtafereelen. Van oudsher is om
de opperste macht fel gestreden. Om Naar Bing het bij
elken successiekrij g. Om Naar g aat het bij elken b urgeroorlog ; bij den oorlog in de Z.-Amerikaansche Staten en
in Zuid-Afrika. Wat was de revolutie van 1789 an ders dan
een strijd, waarin enkele bekwame en zeer veel onbekwame
volksleiders zich meester moisten to maker van een gezag
dat eeuwen lang bij vorsteniuizen berust had P Wie b y. de
„verovering van Parijs" door N a p o 1 e o n, gelijk die nog
onlang s in de Revue des deux mondes ons werd geschilderd,
nag aat, ziet als 't ware met eigen oogen hoe slimheid,
heerscherstalent en persoonlijke moed in staat zijn de
uatuurlij ke woestheid van het menschdom to breidelen, en
hoe in elke samenleving er aanzienlijke groepen zijn, die

396
tEit zelf behoud zich aansluiten aan een heerscher, wiens
bescherming zij gevoelen niet to kunnen missen.
Die macht houdt geen enkel oogenblik op. Op hetzelfde oogenblik dat de eene bezitter dier macht overwonnen wordt staat de ander in zijn plaats. Al moet de
overweldiger zijn gewelddaad met den dood bekoopen, Loch
moet de tij deli] k verdreven overheid, indien zij werkelij k
nit het bezit der macht gestooten wend, beginnen met de
daden van dien overweldiger to erkennen, omdat ook geduren.de die tusschenheerschappij de maatschappij bestond, en
deze, die Been oogenblik zonder heerscher bestaan kan, den
tijdelijken machthebber wel moest erkennen.
Die macht is in onze dagen niet zwakker dock sterker
dan voorheen. vroeger was wel de vorst meestal met
minder waarborgen tegen machtsoverschrijding omringd dan
thans, maar Loch was zijn macht vaak uiterst zwak. De
steeds toenemende centralisatie der staatsmacht is eene
voortdurende verzwakking der plaatselijke kringen. Vroeger
kon de weerbarstige burger op allerlei wegen den overheidsarm ontloopen of dien verlammen. Aan tal van plakaten
stoorde men zich niet in het minst. Dat alles is thans
anders. Niet slechts beginnen alle landen to krioelen van
inspecteurs op de uitvoering der wetten, en de wetten zelve
van strafbepalingen, maar elk verzet van een persoon of
corporatie wordt, met behulp van wettelijke bepalingen en
ambtenaren, op de meest regelmatige wijze zoo goed als onmogelijk gemaakt. Hoe weer het ambtenaarswezen zich
uitbreidt, hoe sterker de macht wordt der gouvernementeele
hierarchie.
In IRepublieken moge dit anders schijnen dan in monarchieen, omdat daar het hoofd direct of indirect door
het yolk wordt gekozen, maar wie nauwkeurig toeziet bemerkt al ras, dat de gekozene, eenmaal in het bezit dei•
macht, vaak eene vrijheid van beweging bezit, waarbij die
van geen Europeesch monarch de Czar uitgezonderd
-- to vergelijken is. Nu mope men zeggen, dat die machtsbezitter dan toch niets anders doet dan den wil des yolks
uit to voeren. Maar wat is dit anders dan schijn P Immers
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is het yolk gebonden aan de bestaande staatsregeling, en
deze berust enkel op den wil van een kleine groep menschen,
'die tijdens Naar invoering de macht in handers hadden.
Die menschen hebben Naar ontworpen en ingevoerd, en
tevens de wijze vastgesteld waarop zij eventueel zou molten
worden g ewij zigd.
Men kan de vraag stellen of in onze hedendaagsche
con stituties de hoogste macht berust bij ern persoon dan
wel bij zekere lichamen. In theorie moge de Koning wetgever ijn, feitelijk zijn het geheel andere invloeden dan
zijn persoonlij ke wil die den gang der zaken bepalen. En
in Republieken, waarvan het hoofd gekozen wordt, staat
duidelijker og dau in de nonarchi.een de g eschreven
> n stituti e up den_ voorg rond . Toch blijft het waar dat
>ok heden ten dage, ook in. republieken, de eene mense/i
dean den anderen onderworpen is. Men komt tegen dat
denkbeeld van onderworpenheid aan een persoon in verzet,
en spreekt van on d er-worpen hei d aan de wet, de grondwet,
den staat; u ooit aan een persoon. Geen onderdanen des
Konings ; dat past niet aan een vrij yolk. Maar rvie gaf
de wet; wi handhaaft haar P Wij zelven, of iemand boven
ins P Want uit den hemel is onze wet niet komen vallen.
Antwoordt men dat wij onszelven, die wet gaven, dan
kan dit slechts beteekenen, dat wij dit deden als individuen, met algemeene stemmen of met stemmenmeerderheid.
Want bedoelde men dat wij ons de wet gegeven hebben
na eerst als staat georganiseerd to zijn, dan rijst dezelfde
vraag : wie stelde die bindende organisatie vast ' Wij
stellen dus, zegt men, ons zelven de wet. Maar wanneer is
chat ooit geschied met algemeene stemmen, de vrouwen
incluis P Hoe kan de wet ook de volgende geslachten binden P Beweert men dat het niet met algemeene stemmen
dock met stemmenmeerderheid is gesehied, dan erkent men
dat het toch weer neerkomt op dwang, uitgeoefend door
de meerderheid op de minderheid. En die meerderheid, na
eenmaal to hebben gezegevierd, blijft nog lang heerschen,
daar wij niets kunnen veranderen dan op de wijze als zij
het in de constit utie voorschreef.
i_t
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Al willen wij ons ook nog zoo gaarne diets maken,,
dat wij aan de wet, aan de grondwet, aan den staat, aan ons
zelven gehoorzamen, het helpt niets ; achter dat alles staat
altijd de dwingende hand van menschen, al is die ook door
verloop van tijd schijnbaar zoo ver verwijderd, dat wij ze
niet weer met het bloote oog bespeuren.
Er is derhalve altijd en overal een hoogste, dwingende
macht van menschen, die aan het menschdom Naar wil
oplegt, en terecht souverein genoemd wordt, omdat boven
haar geen hoogere menschelijke macht staat. Zij is sterker
dan alle andere machthebbers to zamen, en in dien zin in
beginsel onbeperkt dat het aan Been andere macht toekomt hare grenzen vast to stellen. Zij werkt zonder ophouden ; tegenover elk en een iegelij k.
Zeer verklaarbaar is dan ook het benauwend g evoel
van den anarchist die, hunkerend naar volslagen i ndi.vi.
dueele vrijheid, overal en altijd die onzichtbare macht outmoet Welke hem het „tot hiertoe en niet verder" toeroept,
en hem, zoo hij blijft weigeren to gehoorzamen, verbrijzelt. In
zijn oog moet ieder die met de hoogste macht bekleed is de
vleeschgeworden tyrannie zijn, en het dooden van zoo'n
monster een middel tot bevrijding van den mensch en van
de menschheid.
Tweeerlei evenwel ziet hij voorbij. Vooreerst dat die
macht de openbaring is van eene in ons, in de maatschappij
gelegde wet, die even automatisch werkt als ons ademhalingswerktuig of elk ander zelf werkend orgaan, en dat
ook
alleen door die wet het maatschappelij k samenzi jn,
een eisch onzer natuur
mogelij k wordt.
Ten anderen vergeet hij
en hiermee komen wij tot
ons eigenlijk onderwerp terug dat naast de macht van
den sterkste staat het gezag van den beste, en dat het
streven van elken vrijheidslievenden geest moet zijn die
beiden in steeds nauwer verbinding to brengen.
In erkenning van het gezag ligt, gelijk boven werd
aangetoond, nimmer iets vernederends. Maar wel in onderwerping aan den sterkere. De overieerscher minacht dan
ook gewoonlijk den zwakkere, tenzij beiden zicl buigen

399

voor het gezag van een die boven hen staat. De strijd om
de hoogste macht zou dan ook eene eindelooze, bloedige
broederstrijd zijn, indien niet degene die in het bezit is
dier macht het recht, datgene nl. wat ieder als billijken
regel moet erkennen, handhaafde, althans voorgaf to willen
handhaven, weshalve dan ook ieder die een bestaande macht
wil omverwerpen steeds begint met zijn volgelingen een
betere rechtsorde dau de bestaande moor to spiegelen.
Ongetwijfeld zoeken zij die over de volken heerscheil_
ook hun eig en grootheid ; maar onwaar is de bewering dat
zij nimmer nit hooger motief handelen. Zoowel ouder de
cneest absolute monarchiePn, als iii den tijd del . Midden
eeuweii. Coen er nog Been gcsehrcven nstltuties hctif nulen,
vas er meestal eeu dran g i i aar reehts v erheteri n g.
[let
onophoudelijk streveu imar een.tralisatie, in Bch ij
jets
tinders dare zucht na a r machtsuitbreidiug, was v eel a 1
la voornamehjk, een streven om, ter wille vau de ger£c•bri.^
heid, de handhaving van het recht to onttrekkeu aau 1f
uitsluitende heerschappij der locale maehth cbbers, (lie v a a k
de ondragelijkste tyrannen zijn. vat is dat anders Inn 11 et
hoog houden van het geza y, van de erkenni ug van het g r< ^tc
begiusel dat op het gebied van het rceht _niets audcrs zieli
mag doer gelden dal het recht zelf 7 Is niet j list d a a rt l n
de rechtspraak tlans geheel onafhaukelijk geworden van
hem die de inaeht bezit
Op het g ebi_ed der administratie ziet men hetzelfde
verschijnsel. Hoe goed de locale belang en ook znog en
worden behandeld door de belanghebbenden zelf; Loch moet
g ezorgd worden dat ieder die een del der reg eering stack
uitoefent onderworpen blijve aan let ,ezay der wet, die den
onpartijdigen regel vaststelt.
Zal de macht, waaraan wij ons nu eenmaal moeten
onderwerpen, aanspraak kunnen waken op zedelijk g ezag,
om zoodoende zich zelve duurzaamheid to verzekeren, dan mag
haar hoofddoel, regeling Tan strijdende belangen, nimmer
nit het oog worden verloren, en zal dus steeds g ezocht
moeten worden na,ar de regelen die aan on_s rechtsg evoel
voldoen.
('4
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Welke zijn die regelen 1 Het antwoord op die vraag
opent een onmetelijk veld, waarop in de eerste plaats
alweer het gezag zich doet gelden. Het moeten op den duur
altijd de besten zijn die optreden als raadgevers, leiders of
wegbereiders. Wel is waar hebben ook de bezitters van een
groot vermogen dikwijls grooten invloed op den gang van
taken, en die invloed, die geenszins met het bezigen van
oneerlijke middelen in verband behoeft to staan, kan zeer
weldadig zijn. Maar in het algemeen oefenen diegenen het
meeste gezag nit, die de bestaande toestanden het best
kunnen beoordeelen en in het vinden van den juisten regel
het scherpzinnigst zijn. Onbewust vaak en bij de menigte
onbekend, zijn zij het die ten slotte leiding geven en steun.
Dit geldt niet alleen op het gebied van recht en van
administratie, maar ook op elk ander gebied. Men denke
b.v. aan de openbare werken. Het bij eenbrengen van het
daarvroor benoodigde geschiedt door de macht der overheid,
maar dit is niet Naar eenige en zelfs niet Naar voornaamste
bezigheid. Immers moet ook worden aangewezen, wat nuttig en noodig is en hoe daarin moet worden voorzien. Ook
daarvoor zijn mannen van kennis en wetenschap noodig,
manners van gezag dus, aan wie de overheid rechtens wel
niet gehoorzaamt, maar die ze toch onophoudelijk to hulp
roept, en die ze zóó onontbeerlijk acht, dat ze, om hen voor
de op hen rustende taak voor to bereiden, zich de grootste
uitgaven getroost.
Bij ernstige opvatting van Naar eigenlijke taak gevoelt
de macht steeds meer behoefte aan hulp eerst van sommigen, daarna van meerderen, op den duur van alien. Die
medewerking moet worden georganiseerd ; allen die de maatschappelijke toestanden kennen en middelen tot verbetering
zouden kunnen aanbrengen moeten onderling in aanhoudende, regelmatige aanraking worden gebracht. Zoo ontstaat de „constitutie", die men zou kunnen noemen : de
organisatie van het gezag dat leeft en zich openbaart in
eene bepaalde maatschappij. Die organisatie is op den duur
even onmisbaar al.s de hoogste macht zelve.
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Op elk g ebied, op dat van het recht, de wetgeving, de
huishouding van staat, huwt de macht zich aan het gezag.
Terecht zegt men, dat in onze hedendaagsche „constitutioneele" staten niet de despoot reg eert maar de wet, en dat
wij dus staan onder het gezag der wet. Di.t beteekent niet,
dat wij burgers niet onderworpen zijn aan de overheid, vermits deze immers bij den gering sten tegenstand het zwaard
trekt, zoodra wij in feitelijk verzet komen teg en de minder
Porsche middele wa,arop zij haar macht pleegt nit to oefenen ;
maar het beteekent, dat die overheid zelve c >n derworpen
is aan allerlei door haar vastg estelde reg elen , va stg estel d
0

i'aii ile hestei .

In slat hitwelijk tussc'hen nlacht en gezag lin,et pia n l^f,
ezag {le grootste beteekenis worden toegekend. Ret ta,ai
h oog er daze de nitwendig e macht.
1VIan r het inoet zich dan ook, iniddellij k of , u mid
dellijk, op geen tinder e wijze does Belden daze door middelen van zedelijken of g eestelijken acrd; het meet zich e n kel
door zijn eigei inwonende kracht opleg g en, g elij k h. r ,
J a o b n s, de breeder des neeren deed, die g edurende zijii
geheele 1 even het hoofd was der g emeenten van Palaestina,
tusscheii haar den vrede wilt to bewaren en een vraagbaak
was voor alien, maar die dan cook dat gezag veroverd had
door middel van vasten en bidden. Loo schrijft ook P e t r u s,
zich zelven een nledeouderling noemende : „weidt de kudde
Gods die ender u is, hebbende opzicht daarover, niet uit
bedwang, maar gewilliglij k ; nosh om vuil g ewin, maar met
een volvaardig gemoed ; noch als heerschappij voerende
over het erfdeel des neeren, maar als voorbeelden der
kudde geworden zijnde". Geheel i.ets anclers wordt het gezag,
als men het handhaaft door de ongehoorzamen to dooden
of to laten dooden, of de gehoorzamen beloont met aardsche
g oederen, invloed en macht. Want dan triomfeert niet
het gezag maar de vrees of het menschelij k egoIsme, datgene dus, waarop maar al to vaak door de machthebbers,
alsmede door hen die met dew concurreeren, de volksleiders,
g especuleerd wordt !
Maar, vraagt iemand wellicht, hoe kan men heden ten
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da. ge nog gelooven, dat het gezag zich enkel door inwonende
kracht zal handhaven P Immers worden zelfs de allereerste
beginselen der zedelijkheid door zeer velen bestreden; niet
slechts het gezag van den despoot, maar elk overheidsgezag
wordt stelselmatig aangevallen door betrekkelijk groote,
aithans zeer stoutmoedige groepen; inaatschappehjke grondslagen die men tot dusver buiten contest achtte worden
ondermijnd. Begins en niet j uist zij geljjk to krijgen, die de
vrijheid van onderzoek nit den booze achten; die de leeraren,
ook de leeraren aan de universiteiten, aan eenige vastigheden zouden willen binden, opdat niet de fondamenten
zelve van onze zedelijke wereldorde telkens aan het wankelen
worden gebracht P Waren nog maar zij die in hoogheid gezeten zijn in eigen oog aan hoogere machten gebonden!
Maar wat zien wij P Ongaarne worden die machthebbers
aan ,,het Koningschap bij de gratie Gods" een formule
waardoor de monarch zijn afhankelijkheid van God nitspreekt, - herinnerd, tenzij die formule dienst kan doen
om hun zelfstandigheid tegenover hun onderdanen to doen
uitkomen. Door hen die de volken leiden wordt ontkend,
dat de staatslieden aan dezelfde zedelijke wetten onderwor
pen zijn als de eenvoudige burger; het egoIsme, dat men
in het inaatschappelijk verkeer zegt to verfoeien, snag voor
de internationale verhoudingen richtsnoer zijn ; elkander
internationaal to bedriegen, to belieg en, to onderkruipen,
enkel gewinshalve geweld to bezigen, dat alles is ter wille
van den staat geoorloofd; binnenslands moge God regeeren,
van de buitonlandsche politiek wordt Hij uitgesloten Hoe
kan men dan nog vertrouwen op de zege van het gezag
door inwonende kracht P
Al stond de zaak zóó hopeloos, toch zou dit niets veranderen aan de waarheid, dat gezag niet door kunstmiddelen kan worden opgelegd, vermits dit met de natuur der
dingen in strijd is. Den menschelijken geest kan men niet
aan een mensch onderwerpen zonder hem to verkrachteu,
en een yolk dat buigt, niet voor gezag maar voor de ge
weldmiddeleii waarmee men gezag zou willen opdringen,
is een yolk van slaven, Been vrij, geen christelijk yolk.
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Maas.• de zaak staat z66 hopeloos niet.
Sedert de Christus in de wereld verschenen is heeft
zich aan ons een gezag g eopenbaard, dat, omdat er een
levende kracht van uitg aat, sterker is dan alien, en alle
machten der wereld die zich teg en Hem verzetten, overwint.
Met den Christus behoort niet de Kerk op eene lijn
to worden b esteld.
Niet dat het gezag der Kerk been beteekenis zou hebben.
De mensch, elk men sch heeft behoefte aan gezag, en in
de leidslieden der kerk van alle eeuweii viudt menigeen
een gezag, dat h.ij zonder groot nadeel voor zich zeheii
met outbereie kan. Urn de dooreenwarreleude gedaehten in
toonl (U ieel iila a t t o hoUde t i heeft de ine?l seh an n zekere
vaste uitgaugspunten behoefte ; aau dingeii die r oor ziju
bewnstzijii c aststaan. Dok hebbeii, als het op hi uleleii
au u koint, de iuen sche u roepe a vaa ndels of Merkel fli ng steekenen noodig. Het schijzit rij daarorn een bewijs toe
van groote oppervlakkigheid, schouderophalend de kerk
voorbij to gaan, of to spottezi met belijdenisschriften wier
waarde en diepe zin door de spotters gewoonlijk niet wordt
begrepen.
Maa r in den diepsten g rond k axe_ Loch onze g eest zich
nininer laten boiJen door menschelijk gezag. Zij die de
kerkeu leiden of hare helijdenisschriften vaststelleu zijn
men schen van g elij ke beweg iug als wij ; voor wi.er beslissingen wij niet onvoorwaa,rdelij k buig en kunnen, zonder
afstand to doers van eigen overtuiging of zonder verkrachting onzer conscientie.
valt dan, indien dit zoo is, niet elk objectief, elk vaststaand gezag weg
Dit zou iuderdaad zoo zij n, i.ndien de Christus, aan
wien elke kerk, elke gemeente Naar naam ontleent, niet
ware eene levende persoonlijkheid, waaraan ieder mensch,
zonder iets van zijn ware vrijheid prijs to ggeven, zich onderwerpen kan.
Hierover nog een enkel woord.
Wie niet enkel op het uitwendige let, maar het innerlijk leven zoowel van de kerk als van den individueelen
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persoon nagaat, zal opmerken dat de voortdurende ontwikkeling ten goede gemeenlijk niet uitgaat van de kerk
of de kerken als zoodanig, (omdat deze, al hebben zij ook
veel goeds bevorderd, Loch ook zeer veel verkeerds hebben
berokkend of gehandhaafd), maar van indi.vidueele Christusbelijders. Telkens als in de ehristelijke gemeente het kerkbegrip op den voorgrond drong, zoodat het was alsof
van het behooren tot deze dan wel tot gene kerk de
zaligheid of ping, zijn, vaak tegen de kerkelijke machten
in, manners opgestaan die er openlijk voor uitkwanien zich
enkel aan Christus to hebben overgegeven, en dan op allerlei
gebied de zegenrijkste hervormingen tot stand brachten.
Christus is voor dezulken niet een idee, een leer of
eeu ideaal, maar een levende kracht, een persoon. Men
kept hem allereerst uit de Schriften, waari.n hij ons wordt
beschreven als een mensch. Wie moet niet nog steeds zich
verbazen over die wondervolle verschijning ; over Jezus'
treffende antwoorden ; over de voimaakt juiste houding
bij alle gelegenheden steeds door hem aangenomen. Nog
altijd dringt zich bij het lezen dier sehriften en de gedachte
aan zijn zondeloosheid en de uitroep : „nooit heeft een
mensch gesproken als deze mensch" bij ons op. Men beweert dat de drie eerste Evang elisten van hem eene geheel
andere voorstelling geven dan P a u 1 u s, en deze weer eene
andere dan. Jo h a n n e s: Maar wat bewijst dit anders, dan
dat Been menschelijke geest ten voile hem kan omvatten P
Zijn persoon staat zoo hoog en de aard van die hem in
din geest aanschouwen is zoo verschillend, dat wij in de
beschrijving van wat wij met het geestesoog zien altijd
zullen uiteenloopen ; zelfs nu nog zullen zijne belijders
hem weer in eenigszins ander en zelfs nog helderder Licht
zien dan de schrijvers der Heilige Schrift zelf, joist omdat
Hij is eene levende persoon, die zich aan den mensch
blijft openbaren. Alle pogingen om Hem, bij wij ze van
biografie, als een gewoon mensch aan ooze verbeelding voor
to stellen blijven ver beneden het goddelijke beeld, dat de
lezing der Evangelie in ons doet ontstaan. Het wondervolle voor die Hem kennen is Zijn onuitputtelijkheid. In
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een woord, een vermaning, een zielsopenbaring; voor arm
en rijk; voor den daglooner en den geleerde; in leven en
in sterven, Om hem to leeren kennen is Been lange studie
noodig, of geleerdheid, of critische beoordeeling, maar wel
zekere eenvoud, een kinderlijk gemoed. Want het geloof is
niet eene verstandsoperatie, maar een daad des gemoeds,
die vaak niet dan na veel innerlijken strijd kan worden
volbracht. Wie Hem verstaan wil en met Hem wit levee,
moet niet zich heehten aan enkele Zijner uitspraken, oni
dan daarop een of ander stelsel to bouwel en hetg een_ in
Zijil oogen minder bruikbaar is to verwerpen, inaar men
moot Hein tiemen in Zjxi geheel.. Is cv in Zijne woorden
lets wat Maus minder bevalt, dan is dit waarscbijnlijk juist
datgene wat wij 't incest noodig hebben, b.v. voor lien the
zich zijner belij denis scharnen, date; ene wat hij gezegd heeft
rer het open1 j k belijden van Zijn en Naam voor wie Ileigilig
Iieeft om den vrome uit to hang en, datgene wat Hij zed; t
over het gebed in de binnenkamer of het roepen van
Heere! Heere!; voor wie meent hem to mog en_ losmakeri
van ,,de wet en de profeten", zijn verkiaring dat hij niet
gekomen is om die to ontbinden, maar om die to vervul
len; voor wie hell zoekt in het doen herleven van wettisehe vormen, de uitspraak: de Zoon des menschen is een
Heere ook van den Sabbath.
Wat het meeste treft is dat deze mensch, die de nederigheid zelve is, toch voortdurend Zjn persoon als middenpunt
van alles stelt. Alle Evangelisten getuigen dit; ook uit
de Brieven springt niets duidelijker in het oog, dan dat alles
uitgaat van en terugkomt tot Christus; en de instelling van
het Avondmaal, het breken en eten van het brood, het drinken van den wijn, wat beduidt het anders dan de persoonlijke gemeenschap tusschen den Christus en Zijne belijders P
Het is die totale overgave aan den Christus, die steeds
de ware Hervormers voortbrengt, Hervormers die niet
slechts de maatschappelijke ellenden in het licht stellen
- dat kan iedereen -, maar die tot het opruimen daarvan den j uisten weg wijzen. Die weg wordt dan vaak
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mede betreden door hen die zich zelven niet tot de Christusbelijders rekenen.
In veler oogen is dit niets anders dan mystiek ; wat
wij niet met onze zintuigen kunnen waarnemen mogen wij
niet als werkelijk beschouwen, en het geloof dat een onzichtbaar wezen ons ter zijde staat is niets dan autosuggestie of
zelf bedrog.
Maar de ervaring leert lets antlers. Wie zich aan den
Christus onderwerpt aanvaardt een gezag, dat niet met middelen van ongeestelijken acrd zich Belden doet ; dat ook
niet met dreigementen ons den goeden weg wil opdringen ;
dat wcl aanvankelijk tegen onzen wil ingaat, maar dat, zoodra
wij ons onderworpen hebben, ons weer opheft ; dat zoowel
aan den enkelen mensch als aan de maatschappij vrede
schenkt, en zel fs welvaart, omdat het onzen geest losser
maakt van minder doet hechten aan materieele behoeften ;
en dat, mirabile dictu, ten slotte de voorwaarde blijkt to
zijn van de ware vrijmaking, al moge deze niet zonder voortdurenden inwendigen strijd worden verkregen.
Eenheid van zienswijze of van voorstelling zal door
die onderwerping niet worden verkregen ; ten minste niet
terstond. Maar is die eenheid noodig ' Zou het niet juist
een font zijn der Christenen, dat zij to veel zoeken naar
uitwendige eenheid, erkenbaar aan de onderworpenheid aan
een mensch, aan belijdenisschriften, aan menschelijke vonden, in plaats van aan Hem die een is met den Vader, die
een wil worden met ieder onzer, en die van een andere
eenheid ook nimmer gesproken heeft ; vermoedelijk omdat
Hij alleen ruim genoeg is voor ons alien:
Dat hoogste gezag dringt zich, evenmin als eenig
tinder gezag, met behulp van den wereldlijken arm op; het
handhaaft zich zelf door zijn eigen inwonende kracht. Bij
zijn leven werd Christus vervolgd, en hij heeft uitdrukkelijk gezegd, dat de discipel niet staat boven den meester
4en dat zijn belijders in de wereld verdrukking zullen hebben. Dat ondervindt ook nu nog ieder, die de zonde, het
egoisme, in welken vorm ook bestrijdt.
Maar tegenover die onthouding van den wereldlij ken
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zijner volgelingen tot het openlijk belijden van zijn en naam.
Want dit is de eenige wijze wa.arop Christus zeif wil dat zijn
gezag worde verbreid in de wereld. Geenszins is dit het to
koop loopen met zijn geloof, het opdringen daarvan tegen
wil en dank. Christus zeif waarschuwt ons teg en. het werpen
van de parelen voor de zwijnen; ook zegt hij: zoo iemand
uwe woorden niet hoort, uitgaande nit dezelve stall, sehudt
het stof uwer voeten af. Het openlijk belijden kan zelfs
een geestelijk gevaar zijn, omdat het nit zeer verkeerde
beweegredenen geschiede kari; in sommige ornstaudigheden
is ci• war nice to verdienen. Wat Christus gezegd heeft
over bet gebed in de binnenkamer mag nooit wortIen ver
geteii, maar eveinnin Yvat hj erkf ^ ndigde ^ ntrejlt tiet open
Iijk belijden van zijneu naaiii.
Moge nit het bovenstaaude bhjkeri dat gezag jets gelicel
anders is dan macht, al word( het eene beg rip vaak aan
het andere verbonden; dat macht onmisbaar is, docli vo r
den vrjjen man slechts drageljjk naar mate zij rust op
gezag. worts, dat ieder onzer zich heeft to onderwerpen
aan gezag, en dat er een gezag is van geheel eenige beteekenis en geheel bijzonderen aard: HJ ni. die, als Zone (moods,
de drager is van het Hoogste Gezag.
Wij zijn niet alien geroepen tot uitoefening van macht,
rnaar wel, in hoe kleinen kring dan ook, tot uitoefeniug
van gezag. De macht is datgene wat voor oogen is, maar
niet datgene waarnaar de hoogste geesten j ag en. Zij handhaaft zich to gemakkeiijker, uaarmate zij zeive sneer eerbied
heeft voor het gezag.
Onderwerping aan gezag is niet minder dan vrijheid eisch
der menschelijke natuur.
Zij is de voorwaarde der ware vrijheid; hij die zich onderwerpt aan Christus, den Zone Gods, niet hij die zich aan
liens gezag onttrekt, is in waarheid vrij.
Niet de diepte onzer onderwerping, maar de verhevenheid van het gezag dat wij eerbiedigen is de toetssteen der
vrijheid.

HOMERUS
De stand der zaken.
DOOR

Prof. Dr. J. J. HARTMAN.

Hoe 't niet is zeggen ons de Heeren,
Maar hoe het i^, mijn goede

lien...

De tijd of d'eeuwigheid zal 't leeren
Miasehien.
de Genestet.

Als men thins aan een geleerde, die geacht werd volkomen op de hoogte to zijn, vroeg : „wat denkt gij van ..."
of „hoe staat het met de Homerische kwestie P" dan zou
vermoedelijk zijn antwoord vrij wat onbeslister luiden, dan
hetgeen een kleine eeuw geleden veelal op die vraag gegeven werd. Dat er over die kwestie in de laatste jaren
veel nieuw licht is opgegaau, wie zal het ontkennen ? Maas•
de phase to beschrijven, waarin ze verkeert, niemand die
zich verbeeldt dat nauwkeurig en met zekerheid to vermogen. Het lijkt mij karakteristiek dat de geleerden van
onzen tijd, terwijl zij met kracht van redenen en tal van
argumenten uit de overgeleverde Ilias een Ur-Ilias afzonderen en van al het overige aantoonen hoe het er is bijgekomen en op Welke wij ze er mede verbonden, aan hun boek
een titel geven, die slechts losse opmerkingen doet verwachten, geen samenhangen d betoog, vragen van verschil-
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leaden aard, g een oplossing, althaus g eene van alg emeene
strekking. Onze Naber noemde zijn beroemd werk Quaest'iones
Hom-cr^cae. Dat bock, in zijn eerste jaren door het buitenland ui.t zees begrijpelijke afgunst vrijwel doodgezwegen.,
wordt sneer en meer in zijn waarde erkend ; wij wachten
nog, dat het nit onbevangen mond ook buiten onze grenzen
zijn v erdiende hu l d e verkrij gt. Maar dat al wie over het
door inij aangeroerde onderwerp wil oordeelen met dat boek
to rekenen heeft, dat wordt reeds algelneen en openhartig
ixitg esproken. Hetzelfde zal men, meets ik, ook moeten
verklaren va:ll het onlangs versehenen werk van C. P o he r t,
(hit, h oewel bet > iiets ininder beoog t (bill het hic ^c ^tlegg e u
flt, r

ersehiUeu(le la eii, die „size Ilias ormen , a l weer den
hescheideri titel van „Studieu zur Ilias" voert. Eti daaror
w 1 l ik tra chteit t a i 11 ieLei's met deli as rd van dat bock
hekend to make.... en hun de gedachten mededeeleu, diehet bij 7nij opwekte. Zoo onklassiek is ons dierbaar va:der1 a n d nog n iet of de Horries ische kwestie wekt ook In
,,wijderen kring" riog wel belangstelling.
Waar ik sprak van nieuw licht over de zaak opgegaan,
daar had ik vooral het oog op twee schitterend-vernuftige
theori^eu der latere ,j wren : die van F i c k, dat de kern der

JIomerische ;; edichten in 't Aeolisch is g edicht, raa,r dat
de latere Ionisehe toevoeg sels en uitbreidiuugen ook aan dies
kern een Ionisch g ewaad hebben medegedeeld, en de v eel
j ong ere van R e i c h e ) dat in onze Ilias twee wij zen van
vechten zijn samenverbonden en dooreengemeng d, die ni et to
gelijkertijd kunnen hebben bestaan : die van den ongepantserden strijder met een manshoog schild en die van den slechts
van eeu klein rond schild voorzienen maar dan cook door
pantser en scheenplaten beschutten held. Men noemt de
eerste strijdwijze de Myceensche, de tweede de Ionische.
Ret zijn bijna uitsluitend deze twee theorieen, waarop
R « b e r t voortbouwt, als hij ons zijn Ur-Iliac reconstrueert, en
een geleerde moet toch maar gelukkig zijn
in zijn keus daar blijkt het, dat die twee grondslagen
in elkaar passen met een juistheid dat er aan de voortreffelijkheid van het daarop rustend gebouw niet valt to
O. E. II 3
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twijfelen : ontdoet men een beschrijving van een gevecht
in de Ilias aldus van zijn latere toevoegsels dat het tot
een zuiver Myceensch g evecht is geworden. . . dan, o dan,
hebben wij meteen een dichterlijke passage terug, waarvan
de oorspronkelijke Aeolische inkleeding nog zoo duidelijk
herkenbaar is, dat wie maar een beetj e Grieksch kent er
de Ionismen zonder eenig gevaar kan aftornen.
Hier komt mij in de gedachte wat ik voor eenige jaren
bij mij zelf zei, toen ik voor 't eerst met het werk van
F i c k kennis maakte. Ik las zijn taalkundig betoog met
belang stelling, begreep ten volle van hoe groote beteekenis
dat was voor wie een in zicht wilde krij g en. in de wording
van wat men zoo „het Homerisch dialect" noemt, kortom
ik was F i c k van harte dankbaar voor zijn vele kostbare
wenken.... maar toen hij ten slotte tot in bizonderheden
betoogde dat zijne, op taalkundige g ronden g ereconstrueerde,
Ur-Odyssee volkomen het lied weergaf, dat K i r c h h off
om literair-aesthetische redenen had aangenomen als het
oudste lied der ons overgeleverde Odyssee, toen riep ik
nit: „dat is to mooi om waar to wezen". En toen F i c k
zelfs naam en woonplaats wist aan to wijzen van den
Ionischen vervalscher, die het eerst het zuiver Aeolisch
product door bijmengsels had bedorven, toen, ik wil het
niet ontkennen, werd het mij droef to moede.
O ik weet zeer goed, het „glissez, mortels, glissez,
n'appuyez pas" is niet tot de geleerde wereld gezegd.
Maar dat het ook in de wetenschap verstandig er, ja wetenschappelijker is somtijds die les to volgen, dan steeds als
eenige leuze to laten gelden :
appuyez, appuyez, mail ne glissez jamais
dat staat bij mij vast. Zijn er niet van die, vaak schitterende, gedachten, die men wijs duet niet dadelijk tot in
Naar uiterste consequenties door to voeren, maar in eigen
gemoed zorgvuldig to bewaren als een schat waarvan men
het gebruik maakt, dat de tijd zal leeren t'
Om op Robert terug to komen, merk ik al dadelijk
op, dat de zooeven genoemde treffende overeenstem ming
niet verkregen wordt zonder wat ik, echter g eenszins met
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kwaadaardige bedoelingen, zou willen noemen : „de balans
fatteeren". Ik moet op dit vergrijp al dadelijk de aand.acht vestig en, daar ik aldus reeds in het kort het beginse aanduid, op welks verdediging dit mijn geheele betoog
zal uitloopen. Een beginsel trouwens dat g een vrees voor
principienreiterei behoeft to wekken.
IR o b e r t heeft b. v. een echte, oude, Aeolische passage,
een zuiver Myceensch gevecht beschrijvende, nit zijn omg eving „uitg epeld". Maar -- in die passage komt de nitdrukking voor:
h i1 steel • f zips maniie'n lu '1 Karnes
: his th d s er voor ill plaats g ezet :
Itij stet zijti inaniten in rijen.
iii ire o:t ik toeli in gernoede vragen : wat is dal

V O01•

tekstkritiek :' (^esteld eet) Ioili^r iieeft her werkelijk een
A.e -^ hsche passage c >vergewerkt, kon hij dan dat ,,op rijen
steilen" niet la ten staa n : of is ec Ionisch leper niet in
rijen opgesteld) En dat een Ionisch strijder steeds geh.arn a st is, zon dat voor een Ionisehen dichter niet wel eens
,exist een reden kunnetz zijn waaroni hij van dat van zelf
sprekende he riurssen liever Been gewag maakte, maar dankbaar het iii ri jeii .s/el /eu van zijn oorganger aanvaardde
+ u w jzigiugelt als deze, waarvoor R o b e r t in, volgens hem,
code passages ook oude ,kultuurtoestanden" tracht te herstellen zijn zeer talrijk. Tegen alle geldt mijn zelfde bezwaa r. Dies laa t _ik hier liever een tekstwi j ziging van anderen
a and volg eu, waartegen ik iets heb in to brengen, dat geschikter is om mine algemeene zienswijze in dezen to doen
kenueu.
Vie, die ooit Homerus g elezen heeft, kent niet de
krachtib e verzen, waarmede A oh ill e s den waarzegger
K a 10 h a s aanmoedigt om, zonder vrees voor A g a m e m n on,
zijn meening nit to spreken, verzen Wier kracht ook nog in
een proza-vertaling wordt gevoeld :
„Niemand, zoolang ik leef en op aarde het zonlicht aan.schouw, zal tegen a geweld plegen."
Maar o wee, die verzen staan in een „Aeolische" passage, en zooals ze zijn overgeleverd zondigen ze tegen 't
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„Aeolisch" dialect, dus : gewijzigd moeten ze worden, at
zouden we ook tot een omzetting en aanvulling onze toevlucht nemen en schrijven :
Niem-anci zal tegen u geweld plegen, althans zoolang ik
leef enz. of ons met de enkele toevoeging van dat althans

to vrede stellen.
Wat mij betreft, ik vindt dat althans verbazend leelijk,,
en de omzetting een „verwatering" ; 1) maar mijn smack
kan mij bedriegen. Dit laat ik mij niet ontnemen dat de
overgeleverde tekst veel mooier, veel kernachtiger is. Hoe
moeten we ons dus de zaak voorstellen : Een tekstcriticus
moet toch bij iedere verbetering, die hij aanbreubt, een
voorstelling hebben van de wijze waarop de, volgens hem,
verkeerde lezing is ontstaan.
Heeft een tekstbederver, die geen Aeolisch verstond,
hetgeen hij voor zich had aldus verknoeid . dat er
het veel mooiere uit ontstond dat ons is over; eleverd :'
Wie zal 't gelooven ?
Is 't den Ionischen overzetter to beurt g evallen door
zijn overzetting jets zooveel kernachtigers dan het origineel
to scheppen P Ook hierop bestaat weinig kans. Verbeeld
u: een Ionier heeft twee versregels vbbr zich, waarin een
pacer Aeolismen voorkomen, die voor zijn stamgenooten
hinderlijk zijn. Die moeten er uit, maar hij ziet geen kans
ze er uit to krijgen dan . . . . door zelf jets veel dichterlijkers in de plaats to stellen.
Neen, weet ge wat de Critici pier doen als ze terug
Aeoliseeren P Dan ontnemen zij een dichter zijn werk, en
geven hem daarvoor in de plaats de elementen van dat
werk, of liever wat zij daarvoor houden.
Stel eens, een dichter geeft u zijn in 't net g eschreven
werk, dat eerlang ter perse gaat, to lezen, maar gij hebt
van een paar zeer mooie regels in zijn papiermand eene
eerste proeve ontdekt, zult gij dan zeggen : „kola vriend,
1) De ter verdediging aangehaalde plaats uit de Odyssee bewijst
niets ; dat is een variatie, waarin het kernachtige, waarom 't ons hier
te doers is, Loch weer tot zijn recht komt.
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dat gaat zoo niet, die verzen moeten g edrukt worden zoo1s gij ze eerst geschreven hebt" P
Welnu, de overlevering : „niemand, zoolang ik leef enz."
is, wat daaraan ook is voorafgegaan, werk van een dichter
en die dichter is anze H o m e r u s, de Ho m e r u s met wien
wij to doen hebben. En danken wij de overlevering ook
maar aan een poeet-redacteur, dan mogen wij, zooals flu de
zakeu staaii , v erandering en in diens werk niet in den tekst
^pnemen. Want die poeet-redacteurs waren, volt;ens Roberts
eig en genii •enis (p. 373), manneii Ender wie een dichter koii
V()orkoren ' oil grO$$eIn It )nh,e)l
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m;i-neittem r nposZtwns-

E u het werk van Irlenseheu van die kz •acht heeft,
th nkt nij, er ;IIIe recht op oin door het late nageslacht
intact elaten to wordert.
Een di(liter zijsl week a.fnemen en lieu, de eleinenten
t erug ge ven , wa a ruit het i g egroei.d, dat snag n'iet. ''Vat
Adel mad; dat. is: trachten die elementeu to herkenr.en en
zich van de g roei wij ze cell v c^orstelhng to maken. Dat is
ech t weten seha ppelij k week, al moet 't vaa k bij tra -eh ten
blijven_. '1 1r•^r-r/r t^j nicer niet. R c ^ b e r t erkent dat zelf door
sijn bescheide.0 uitspraak p. 577:
es sehie n mir Pfiicht nicht zur andeutende Linieiz zu
ziehe n . sondern iii fester Strieheu em n Bud zu entwerfen,
ilicht davou wie es g ewesen ist, sonderu davon wie es gewesen sein kanu.
Want beseheidenheid van toon is van dit boek van
R o b e r t een der vele goede eigenschappen, waardoor men
den auteur als eeii man van ongewone beteekenis leert eeren.
Intusschen stet R o b e r t vele hoogst belangrijke taken,
't zij v oor het eerst, hetzij door den arbeid van vroegeren
er op gewezen, in 't licht, die wij dankbaar aanvaarden .. .
ook al doe», we er misschien nooit iets mee, al waken wij
ze nooit van practische toepassing op onzen H o m e r u s. Ik
wil er drie vermelden, die mij het belangrijkst voorkomen
en die mij voor de voortzetting van mijn verhaal en mijn
betoog het best to pas komen.
A. De wrokkende A c h ill e s heeft zich aan den strijd
onttrokken. In zijn afwezigheid komen de Argiven duehtig
to.l ea-t.
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in 't nauw. Maas• A c h ill e s' vriend P a t r o c l u s vraag t
en krijgt vergunning in zijne plaats ten strijde to trekken.
Hij gaat, natuurlijk vergezeld van A u t o m e don, den
wagenmenner van A c h ill e s. H e c t o r verslaat en doodt
P a t r o c 1 u s, en A u to m e d o n moet vluchten naar 't Argiven-kamp. Wat is er zekerder dan dat A u t o m e d o n
oorspronkelij k aan A c hi 11 e s het bericht van P a t r o c in s'
dood brengt, en niet, zooals ooze Ilias verhaalt, N e s t o r s
zoon AntilochusP
B. Na Patroclus' dood zegt Achilles ergens;
„ik heb geen wapens om mij mee to dekken of het moest
het schild van A i a x zijn". In onze Ilias staan die verzen
er „zoo maar", zonder eenige toepassing. Wat is waarschijnlijker dan dat ze zijn overgebleven nit een Voor-Ilias,
waarin A c h ill e s werkelijk met A i ax' schild ten strijde
trekt, en waaraan dus vreemd is de wonderbare wapenrusting
door V u 1 c a n u s voor Achilles g esmeed
C. (Een opmerking nauw samenhangend met de voorafgaande) Patroclus, Hector en Achilles sneuvelen
op een dag, de laatste door de hand van Pa r i s, die in de
Ur-Ilias geenszins de ijdele lafaard is, dien wij uit onze
Ilias kennen, maar onder de Trojaansche helden een van
de aanzienlijksten, om wiens „wrok" (want als waardig tegenhanger van A chill e s op Trojaansche zijde had ook hij
zijn „wrok") om wiens wrok to verzoenen H e c t o r van den
strijd naar de stad terugkeert, een terugkeer die hem (z66
de Ur-Ilias) niet ten tweeden male zal vergund zijn.
Reeds deze drie aanhalingen doen vermoeden dat er veel
moet gebeurd zijn alvorens onze Ilias er was.
Ja er is veel, zeer veel gebeurd. Laat mij onder R o b e r t s
leiding een kleine opsomming doen, die althans een flauw
denkbeeld van die veelheid geeft.
Myceensche wapenen en Aeolische taal zijn geioniseerd
(gemoderniseerd).
Maar in dat moderne is nu en dan ook wel een s iets
ouds ingeslopen (b.v. doordat de Ionische dichter zich antieke

- X1.5 uitdrukkingeii heeft laten ontsnappen die, strikt genomen,
alleen bij de nude bewapening passen. 1)
Er is een Ur-Ilias geweest, maar reeds deze was een
samensmelting van twee bestaande elernenten. Immers de
dichterlijke daad van den auteur dier Ur-Ilias bestond vol
gens Robert in de verbinding van 1° den strijd van A chill e s
met den oorspronkelijk Thebaanschen H e c t o r en zijn dood
door A polloo s hand. 2° den strijd van A c h ill e s en
A g a in e in n on, een weerspiegeling van de ldbbelarjjen van
twee verboiilden coloniën.
Nevens die Ur-Ilias hebben bestaau bijna even onde
Eiiizellieder."
Dc Ur-Ilias wordt gewijzigd 0111 ,E111zc1heder' op to
ncineu, Einzel]ieder woi'tln 2'ewijzig(3 0111 in bcstia n d c
Ilias to passeii.
Pers men, gesprekkeii, feiten krijge I (Ii 1i)I)el ga uger.
t Konit zelfs voor dat iii de Urns nit de ilias wordt geciteerd, rnaar met gewjzigde toepassing, jets waa rd( )Oi' vaak
een treffeiid, een roereud effect wordt verkregeu. Zoo zijn
de in H e e t or s inoud 6 Boek1 zoo aandoenlijke woorden
.eens zal de dag komen waarop het heilig ilium, ci Priamus en het yolk van Priamus to gronde gaan" ecu nanhaling van A g a in e in ii o n s profetie in het 4 e boek.
Aan de onde helden worden nienwe toegevoegd, deels
door zangers, die aldus de gnnst willen winnen of de mildheid beloonen der vorsteri aan wier hovers zij zinged, deels
door uieuwe dichters, die vaak nit reeds bestaande literatnur
ontleenen; en de belezenheid van deze was soms zeer groot:
ZOO gebruikte de dichter der Ilias 3 reeds het volt; ende
aardige bibliotheekje nevens de reeds bestaande Ilias: een
Heracleis, een Thebais, een Argonautenlied, een Telemachie,
een INestorlied.
Door al dat passes, wijzigen, verbinden ontstaan een
tweede, een derde, een vierde Ilias.
1) Keever dat arhaiseeren volgens Robert wet is gegaall blijkt het
best uit hetgeen wij up p. 392 lezen, waar Robert ann den thehter der
(vrij nieuwe) derde Iliac mets winder clan ,,Arehaisirende Phan tasinagoriitn" toesehrijft.
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Was de Ur-Ilias sober en eenvoudig maar dan ook
krachtig, de tweede Ilias was reeds kunstiger en sentimenteeler.
De Ur-Ilias en de tweede Ilias kenden alleen gevechten
in 't open veld; het „shibboleth" der derde is de fortificatie
om de vloot der Grieken gelegd en de bestorming van deze.
De vierde Ilias is door samenvoeging en versmelting
van allerlei vreemds in de bestaande Ilias reeds ongeveer
, geworden wat nip. de Ilias is.
Maar nu hebben er nog uitbreiding en plaats, toevoeg sell
kornen er bij, inschuifsels, zelfs moedwillige interpolaties
(b.v. tot streeling van nationale ijdelheden ; zoo is de beroenlde
processie der Troj aansche vrouwen naar den tempel van
Athene een Attische interpolatie ; zij is de j ong ste aller
„Zusatze").
Geducht veel is er gebeurd, gemoderniseerd en gearchaiseerd, verbonden en g escheiden, ing ekort en uitgebreid,
er is oud bewaard gebleven in zeer nieuwe omgeving, nieuw
in 't zeer oude ondergebracht enz. enz. enz. Wilt gij weten
hoever dat is geg aan : Me dunkt, ik kan u geen betere
voorstelling daarvan geven dan door eene gebeurtenis to
vermelden, die volgens Ho b e r t aan een gedeelte der Ilias
is overkomen, want die gebeurtenis bereikt, zou ik zoo
denken, do uiterste yrens van het gebeurlij ke.
Nieuwer dan de Ur-Ilias (voornamelij k handelend over
Achilles' wrok en zijn verzoening door den flood van Hector)
is het (eerst afzonderlijk bestaan hebbend) lied van het
gezantschap, door Agamemnon afgezonden om Achilles
door smeekingen en aanbieding en to overreden weer aan
den strijd deel to nemen. Dat „E i n z e 11 i e d" moest, om
in de bestaande Ilias to worden ingewerkt, aanmerkelijk
worden gewijzigd (gezantschapslied N. 2). Eenmaal daar
onderg ebracht werd het uitgebreid door vermeerdering van
het oorspronkelijk tweetal gezanten (Aiax en Ulysses) met
den persoon van den ouden Phoenix, Achilles' opvoeder,
die dan ook zijn woordje meespreekt (gezantschapslied N. 3).
Nu Phoenix (een dubbelganger van Nestor in 't eerste
boek) eeninaal aan 't woord is legt een nieuwere dichter
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hen een heele episode in den mond : het verhaal van
M e 1 e a • e r, die ook wrokte tegen zijn yolk, maar, then
zijn vaderstad in den uitersten nood geraakte, zich liet
v ermurwen en weer ten strijde trok (b ezantschapslied N. 4).
En zie in die „Einlage", vierde en laatste moderniseering
vaii eeii toch al, i ^_i verbelijkiug met de Ur-Ilias, nieuw lied,
ontdekt R o b e r t eev lange passage, zoo edit antiek van
taal, dat sleehts eenige kleinigheden even_ behoeven to wordei1
gewijzigd . . . en we hebbev eeu echt stuk Ur-Aeolische
poezle terug. 't Is sterk !
Miaal• In,e ,terk u )k, ik deii 1 el a iet nun jets to wille_i^
afilingei1
p alt lange reeks van gebeurteuissen, (lie anu 't
4)EIt5t^Ut11 t ^ Ilzer [llama zijtl vt ^ ( ^1'aftiegaaIl, z(n)als WJJ to uit
R 01) e r t s bock zoiuleu kuu ueu opinake». Lk ben inte;'endeel
geileigd oin aan to ueineli, dat die reeks iiog veel lan er
^ uz inoeten ziju. Dc vraag is maar: liebbeu al die gebeurtenisseu, afz4 ^nderlijk beschouwd, juist plaats gegrepeii
p cle wij ze, die Robert v ourstel t :' Kan 't b. v . wat dat
op
a rchaiseere ii c u i ioder y iseeren betreft niet wel ee us ,j ui.st
a udersom zij a geg aan :' A.1 s b.v. . R u b e r t zeg t: „deze passage
is ionisch, maar den dichter speelden Aeolische termei1
door 't hoof, die hij gedachteloos overnam, _niet vermoedende
dat zij jets nanduiddev wat in zijn tijd niet bestond ", kale
't dan niet heel g oed wezeu dat we met een Aeolische
passage to doe>> hebben, die geiouiseerd is, maar niet
consequent :' En_ dat plantse.0 waarvan hij verklaart : „hier
erkenueu wij, t ftl darks de Ionische moderniseering, nog }jet
oud-Aeohsche"' juist in die categoric der Iomsehe passages
met Aeolismeu als standaardtermen tehuis behooren
Nod; reel belanbrijker lijkt nJij deze toepassing van den
door mij g emten twijf'el. Rob e r t neemt een Ur-Iliac aan
en daarneveus „Einzellieder", soms veel, sours weinig j onb er
dan de Ur- Ilias. Welk recht van bestaan heeft die onder-seheiding :' Roberts voornaamste „Einzellied" (de dood
van H e e t o r) telt bijna 1000 versreg els, zijn Ur-Ilias tusschen de 2 en duizend. `vaarom niet ook de Ur-Ilias besehou wd als de vermeugin g van een paar Einzellieder :'
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Want ik voor mij heb tegen R o b e r t s TTr-Ilias niet weinib
bedenkingen. De gewiehtigste lijkt m.ij wel deze : tot de
Ur-Iliac rekent H o b e r t ook de passage, waar de Trojaansch.e waarzeg g er H e 1 e n o s aan H e c t o r raadt naar Troj e
to gaan orn van de goden door de aanzienlijken en vrouwen
van Troj e de overwinning op de aanstormende Argiven to
doers of smeeken (vs. 587, 599). Waartoe dient in Ho b e r t s
TTr-Ilias die raad en dat bidden tot de goden :' A c h ill e s'
rnoeder T h e t is heeft reeds, op 't vernemen van het onrecht, Naar zoon door A g a m e in n o n aangedaan (het wegvoeren van B r is e i s), en van het besluit van Naar zoon
om zich aan den strijd to onttrekken, Z e u s g ebeden. hem
voldoening to schenken door de Achaeers to laten verslaan,
en Z e u s heeft niet alleen dat gebed verhoord, maar reeds
is hij beg onn en met maatregelen, waardoor T h e t i s' wensch
wordt vervuld. De Achaeers zullen dus verslagen worden,.
en 't is volmaakt overbodig dat H e c t o r daarom bidden
laat. Dus : is 't niet zeer wel mogelijk dat wij reeds de UrIlias aan een redacteur danken, en dat de „dichterlijke
daad", waarvan ik zooeven verhaalde in 't niet verdwijnt P
Is de betrekking tusschen de verschillende partijen
altijd zoo als Robert 't voorstelt P Neen, waarschijnlijk vaak
anders, soms geheel tegenovergesteld. Als Ho b e r t zegt
„a is oud, b toevoeg sel, e omwerking, d dubbelg ang er", kan
dan niet het werkelijk verloop aldus zijn geweest : d is
oorspronkelijk, b dubbelg ganger, a nleuw toevoegsel, c eindresultaat ? Want waarlijk, zooals we aanstonds zullen zien,
Ho b e r t s postulaten spreken lang niet altijd van zelf.
Wie zal 't steeds en overal uitinaken P De tijd, zegt
Ho b e r t „de eenige criticus, dien ik heb leeren respecteeren." Volkomen juist: flu eens zal het eene, dan het
andere g ezichtspunt als het voornaamste gelden, als het gezichtspunt waaruit hoofdzakelijk iedere Homerische quaestie
moet worden beschouwd. Nu zijn 't, bij Ho b e r t althans,
F i c k s Aeolische en R e i c h e is „hoplistische" theorie waarmee bovenal moet worden to rade gegaan, morgen komen
er weer andere gezichtspunten, die zich in de voorliefde
der geleerden of van sommige geleerden mogen verheug en,

419
totdat .... ja tot wat ? Totdat er een geleerde opstaat,
die de kracht bezit oin net volmaakte onpartijdigheid nu
eens onder dezen, dan on.der dien hoek alles to bezien ' Nu,
ik vrees dat zoo'n g eleerde, als hij ooit wordt g eboreu, wel
g ee-n diverse Iliasg eneraties en Einzellieder zal g elieven
,,uit to pellen".
Want, zonder oneerbiedig teg enover de wete nsehap to
worden, kunnen we verklaren dat, in ooze weten.schap aithan.s,
ook de mode wel een woordje meespreekt. vie in deze
dag en_ nog durft aankonlen met C o b e t s (en A r i s t a r e h ii s'
A theeusdieii. Holiierus, die \T erwachte een storm van hoon en
verguizing. En_ toch, kijk, kijk, hij gluurt al weer on' eon
hoektje, die tiiadelijk versto<>teu Atheenselie dic'hter. Wie
haalt, ileni v oor deii slag . Ho b e r t zelf, de schrijver van
liet nieuwste bock over Homerus, R oh c r t . die op de itieuwst^
theorieei.l v o< art bouwt, R< o b e r t, die den dichter der tweed e

Ilias voor eei MilesiPr, dies der (ierde v oor een Sarnif^r
houdt. (Misschie n noemt ons C' i e k wel eerda ag s de io i me
v a mi beiden ).
Tuners wij IiooMen reeds van een Atheensehe inter-

polatie (de processie der Troj aansche v ro nwen naar den
ttempel van Pallas A thene ) ; wat R oh e r± op p. 449 over
Milete zegt : „toilet ist von Athen aus g eg riindet. Neleus
ist urspriinglich Athener uud erst zum Pylier geworden,
als than den Nestor zu seinem Sohne inachte", zou een
Atheensch hart van vreugde doer opsprmgen. En.. . Ho b e r t
i'ermoed t, al spreekt hij 't zees beseheiden nit, hij vermoedt
dau Loch dat de ,'ierie Ilias (d.i, in hoofdzaak onze Ili.as)
niet eens het werk van een klein-Aziaat is. i 't dais sours
toch j ... ? ! Neen, ik heb het niet gezegd !
Duizende zijn de vragen die zich den ijverigen lezer van
Ho m e r u s voordoen, en nog veel meer duizenden kan risen
er opwerpen. In de wijze van die op to lossen zal nog wel
vele jaren, znisschien wel eeuwig, een onophoudelijke schommeling en wisseling blijven.
Dus zou mijn rand zijn : maak geeH reconstructies van
Ilias en Odvssee. Ik grond dien road op deze twee overweg ing en :
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Vooreerst : gij kunt, wie weet hoe spoedig, weer van
voren of aan beginnen. Nu bewonderen wij terecht F i c k
en R e i c h e 1. Weldra vernemen wij misschien even scherpzinnige opmerkingen als de hunne en van even wijde
strekking. Laten we toch voorloopig ze alle bewaren in
ons hart en ze eerst gaan toepassen als ze daar volko^nen
rijp geworden zijn. Ze worden het missehien nooit . . . .
uit plaatsgebrek.
Ten tweede : hoe die dan ook is geworden, ontstaan, g emaakt (hoe zal ik 't noemen) wij hebben thans eenen Horn e r us,
niet in den zin waarin W o 1 ifs tegenstanders spraken,
maar toch eenen Ho m e r u s, dien men niet mag veranderen,
uiteennemen, verkorten zonder een werkelijk bestaand
monument der oudheid (men mag het dan, zooals 't is, in
al zijn deelen mooi vinden of niet) to schenden. Voor di.t
laatste ontleen ik uitsluitend aan Ho b e r t zelven rijne
argumenten.
A. Bij bespreking van een werk als dat van Ho b e r t,
ligt voor de hand het beeld van een legkaa,rt. Toch is dat
beeld hier althans zeer misplaatst. Want R o b e r t doet
ons bij de Ilias, die hij tracht to ontleden, veel meer denken
aan een ui.terst kun stig weefsel, waarin wel verschillende
patronen zijn waar to nemen, maar dat Loch niet in even
zooveel verschillende deelen kan worden verdeeld zonder
dat overal Lange rafels hangen blijven en figuren worden
verscheurd.
B. Het oudste der door Robert aangenomen „Ei.nzellieder", een lied bijna even oud als de Ur-Ilias zelve, is,
volgeus Robert zelf, gedicht in een kunsttaal, nit Aeolische
en Ionische elementen genengd. Wie ter wereld, vraag ik,
zal p ier met beslistheid kunnen uitmaken hoever dat
„elementen-mengen" en dat gebruiken van kunsttaal is
gegaan ? Ads reeds een dichter, levend in een tijd „toes.
de 1Vlyceensche wapenen nog in gebruik waren" (Ho b e r t),
daarbij een dichter van groot talent, Myceensche en Ionische
strijdwijze dooreenrengt, dan moet er wel spoedig een
tijd gekomen zijn, waarop de zangers over den Trojaanschen
oorlog tegen een dergelijke dooreenrenging wel in 't geheel
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geen bezwaar meer g evoelden, integendeel zich verbeeldden
dat die tot de onmisbare ingredienten van hun knust
behoorden. Toen de Myceensche wapene n. niet rneer in
g ebruik waren, kan een Ionisch dichter g emakkelijk in de
meening zijn geraakt dat de strijdwijze van zijn tijd niet
in het leader paste van zijn poezie, maar dat die door
zekere bepaalde kunstgrepen wat ouderwetsch moest worden
genaakt. In die meening kan e n dichter verkeerd hebben,
Ynaar dat kan ook het g oval g eweest zijn met twee, drie
of vier. vie stelt de g rens :' En, als we nu aan het terug Aeoliseelen gaan, hoe licM kunnen wij dan de font begaan
va. <>nzen arbeid nit to strekken ook over passages, waarvau
mist dat eineng d e fell ei euaa rdig held is :' Al weer, wie
stelt de grens :' En zeg nu niet: .,teg en die font behoedt
dat woord „methode" speelt
mij ruij n n l ethode". Want
roote
rol,
maar de ervaren literator
ti
teg euwoordig een
heft al ling gererkt dat het nooit met meer aplomb
wordt uitgesproken dan wanneer een onzinnig resultaat
inoet worden verdedigd ; hij zal dus verlangen over ieder
resultaat afzon derlij k to mog en oordeelen, en dan zal 't, vrees
1k, lang duren eer er eenstenmigheid is verkregen bij
't bepalen welke passage zijn tegenwoordig gewaad mag
behouden_ en welke in een ander gestoken moet worden,
om nog to zwijgen van 't verschil van meening over de
vraag hoe dat andere gewaad er dan moet uitzien.
C. De bearbeiders en na-dichters g ebruikten stukken
der TJr-Ilias sours in sterke „iiberarbeitung ". Sors : hoe vaak
is dat g ebelird en waar P Wie zal 't zeggen P Dus : als wij
van een, naar ons voorkomt, bijna zuiver „Aeolische" passage
een g eheel zuivere trachten to maken, kan 't dan niet vaak
g ebeuren dat we aan een passage een gedaante trachten to
geven, die hij pier, in dit verband nooit gehad heeft ?
Immers de man, die die passage in dat verband dichtte, is
de dichter met wien wij to doen hebben. En als hij nu een
sterk „overgewerkte" Ur-Ilias heeft g ebruikt (immers in
zijn tijd was de zuivere Ur-Ilias reeds spoorloos verdwenen),
zullen wij dan nog hoop koesteren in zijn werk een zuivere
ITr-Iliac terug to vinden ? Dat zou zijn alsof wij een kerkleer,
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zuiver en onvervalscht, verlangden to hooren verkondigeu
door iemand van Wien wij nu eenmaal moisten dat hij nooit
jets anders dan een zeer ketterschen katechismus had geleerd.
En alweer : wie zegt ons precies waar die hoop gegrond is
en waar niet :'
D. Om op de taal to komen : een bezwaar, dat tot in
't oneindig e kan worden gevarieerd, en dus misschien van
oneindig verre strekking is! Ik wil beproeven het door een
voorbeeld duidelijk to waken. Het „afscheid van H e c to r
en A n d r o m a c h e" (6e boek) is een der allernieuwste
„Einzellieder", die in onze Ilias een plants hebben gevonden.
Daarin nu spreekt H e c t o r o. a. aldus tot zijne v-rouw :
„dit weet ik zeker, er zal een dag komen waarop het heilig
Troj e to gronde g aat en Priamus en het yolk van Priamus".
Wanneer het nu waar is wat R o b e r t zegt dat die drie
versregels door den dichter van het „afscheid van H e c to r
en A n d r o m a c h e" zijn overgenomen nit het veel oudere
vierde boek, dan heeft de nieuwere dichter pier (ik stem
het R o b e r t gaarne toe) een meesterlijken greep gedaan :
door oude, bekende versregels in een geheel nieuw verband
to plaatsen geeft hij aan H e c t o r s toespraak een geheel
eenige weemoedigheid. En welken meesterlijken greep mogen
wij niet verwachten van den dichter van dit heerlijkst j uweel
der poezie ? Maar . . . . zooals die verzen daar nu liggen
zondigen ze tegen de oud-epische taal. Onze Hollandsche
uitg ewers b.ebben dit bezwaar in hun editie verholpen door
een conjectuur, die mij niet vermag to behagen en hun
ook niet meer, want, ik weet, ze hebben een andere
in petto, waartegen nosh uit een oog punt van smaak
noch van tekstkritiek iets is in to brengen. Dat ze hun
nieuwe conjectuur op het vierde boek toepassen, ik heb er
vollen vrede mee. Mogen ze haar ook in 't zesde boek
opnemen ? Als Ito b e r t gelijk heeft met zijn kwalificatie
van de plaatsing aldaar dier oude verzen, dan misschien
(neen waarschijnlijk) in 't geheel niet. Want die goddelijke
dichter van het „afscheid van H e c t o r en A n d r o m a c h e"
die zoo meesterlijk aan oude verzen een nieuwen, uiterst
fijnen toets wist to geven . . . . die heeft misschien heele-
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maal g een „oud-episch" (of hoe men 't noemen wil) gekend,
maar n ooit anders gedicht dan volg ens een grammatica,
the hij zich nit zij n poetische lectuur, ouder en jonger, had
,,zurechtg eleg t". Loopt nu ook niet de smaakvolste, meest
probabele conj ectuur g evaar van ten zijnen opzichte (althans
zoo ze slechts de grammatica betreft) als een wederrechterlijk ingrijpen to moeten worden afgewezen? Natuurlijk als
Ho b e r t hier g elij k heeft. Maar dat „vrij e ontleeningen"
en andere hiernan verwante handelingen in onze Ilias herhaaldelijk hebbeu plaats gegrepen, wie zal het ontkennen
FL Is cc» 1 unstta,a l varl iemand, die eig•ei ^lijk noch het
Aeoliseb n nli het ulld-lomsch goed kende een onthng
^ 1) e r t tieeint (liC. vocals we zage i. reeds aan veer let
^udste der Hiluzellieder „De heldendaden van Di viii e des")
} ever h n d y e zieh ( ^ntwikkeld teen j oi3_gere diehters aan
't WC1•k ti'okken : 1r 1«bbei,, Aeolische liedereil bestaau,
maar oo I lonisehe. Die zijv al spoedig, hoe dan ook, met
elka ar in n .i uwe t a nraking g ekomen. Ken dus ook ii iet
spoedig de v oorsttelhng g eboren worden van een dichterlijke taal, waarin typisch Ionische en typisch Aeolische
verschijnselen in vrede meet elkaar leefden :' Dat ze eens
g eboreu is, daa rva u leveren Ilias en Odyssee, vocals wij die
thans hebbeu, het sprekend bewijs. Wanneer is ze opgekomeu ezi met Welke sneiheid heeft ze zich ontwikkeld
Alweer wie zal het zegg en :' Zeker heeft het taaltj e,
waarin wij thins Homerus lezen, g een aanstoot g eg even
aun de beschaafde Atheners, die, al waren ze g een grammatici, tech zeker een taal-instinct hadden slat geen taalkundig misg•eboorte von hebben g eduld.
E F

Wat nu het beginsel is op welks verdediging ik in
den aanvang zeide dat dit heele betoog zou uitloopen, dat
weet de aandachtige lezer al lang. Om het pier nog eens,
en dan nauwkeurig, to formuleeren behoef ik slechts het
reeds uitgesprokene : „maak Been reconstructies van Ilias en
Odyssee" to herhalen en daaraan toe to voegen : „uniformiseer den Homerustekst niet." En aldus sprekende wit ik
de g eleerde vakmanilen g eenszins afraden om, waar ze het
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ter verduidelijking hunner meening over het ontstaan der
Homerische gediehten en de wording der Homerische taal
nuttig of noodig aehten, wel to reconstrueeren en to uniformiseeren : er is, vooral in ons vader].and, op beiderlei
gebied, to veel voortreffelijks geleverd dan dat ik tegen een
dergelijke werkzaamheid zou willen of molten protesteeren.
Ik bedoel slechts dit : laat nevens uw reconstructie en uw
uniformen tekst een vulgaat-Homerus bestaan : wat ik
daarmee bedoel, begrijpt ieder deskundige.
Want vooreerst : in uw reconstructies geeft gij iets wat
niemand kan gebruiken, althans geen leerling of wie Homerus
voor zijn genoegen leest. En als 't met het „voor genoegen
lezen van Homerus" uit is dan... „Wat dan ? Moet het
dan ook maar uit zijn met het beoefenen van Homerus als
vakstudie P" Ik heb het niet gezegd, ik zeg alleen rnaar
dat het er dan akelig in de wereld uitziet.
Immers, zoo'n reconstructie
de allernieuwste, allergeleerdste, allerkunstigste kan 't ons leeren ziet er niet
naar uit „om er veel aan to hebben." Geen wonder. Zie
maar eens hoe ze tot stand komt. Ho b r t ontdekt ergens
een stuk, dat in zijn teg enwoordige omgeving niet past,
maar ergens anders past het wel... dat is to zegg en, als
men 't char inlegt, dan valt er wel een brok af, maar dat
brok is niet groot en... nemen wij 't afzonderlijk in de
harden en bezien 't van alle kanten, dan blijkt ons dat
het maar niet waardelooze klei of kalk is maar, ja waarlijk,
edit goud, een echt onvervalscht stukje Ur-Ilias ! Hoe jammer
dat 't een stukje is zonder begin of eind. Men begrijpt
wat den verlangenden lezer als resultant wordt opgedischt.
„Steenen voor brood", dat is to sterk, maar toch „Einzellieder", die telkens afbrokkelen, een Ur-Ilias zonder begin
of eind en met een fragmentarisch middenstuk : wel bekome
het u, nog niet geheel uitgestorven ras van zninnaars der
Homerische poezie !
En wat uniformiseering van de taal betreft, pier geldt
wat ik ook reeds omtrent het reconstrueeren van gedichten zeide. Hoe ten slotte de bestaande Ilias is tot stand
g ekomen, ik weet het niet, en wetem doet o b e r t het al
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evenmin. Maar zoo als ze er is is ze er, en ook met Naar
hebben wij rekening to houden. Of we Naar ten slotte danken aan een redigeerenden dichter of een dichterlijken
redacteur, of aan een aantal mannen van een van beide
soorten, ook zij is een literair kunstwerk, dat wij als een
kostbaar erfstuk der oudheid moeten bewaren en in wezen
laten. Wie het g emaakt heeft
voor 't gemak spreek
i.k her in den singularis heeft dichterlijk werk geleverd,
waarsehijnlijk ook veel oorspronkelijks, en hoe hij ook met
zijn ,,redigeeren" is to werk gegaan..... hij heeft er succes
Knee g ehad. Tallooze menscheng eslachten hebben zijn Ilias
gelezen als een g eheel zonder to luisteren _naar de enkele
geleerden die van tijd tot tijd bun twijfel deden hovren.
Want, die geleerden Madden gelijk tdat bewijst de, in 't nega-^
tieve althans, bestaande censtemmigheid under de tegen.woordig e geleerden), maar wie aiet uaai• hen luisterden
hadden het ook, en zoo hebben ook .nzl nog zij gelijk die,
al nemen ze zelf naar de mate hunner krachten ijverig
deel aan den arbeid der geleerde Homerus-onderzoekers,
op hun beurt roepen : ,, hlijft me van mijv vulgaat-Homerus of".
Want ten slotte g aat 't met de Ilias niet anders dan
met een groot dichtwerk aan 't bestaan van welks OOnen
auteur gOen twijfel bestaat. Neem de Aeneis, neem een:
epos van veel lateren tijd, 't is natuurlijk hooggst i.nteressant na to sporen hoe de dichter aan zijn onderwerp is
gekomen, wat hij er voor heeft gelezen en hoe het gelezene
verwerkt ; en de ijverige arbeid van vernuftige geleerden
kan het hierin zeer ver brengen. Geen hunner intussehen
zal van ons verlangen dat wij nu voortaan zijn uitraafsels
in plaats van het door hem in behandeling genomen gedicht zullen trachten to genieten. Of om mij tot Vi r g iI i u s to bepalen : wat die over en met betrekking tot den
Trojaanschen oorlog heeft gezongen is alles van Grieksche
herkomst en V i r g i ii u s heeft bij 't overbrengen van
(-rieksche namen en uitdrukkingen sours curieuze fouten gemaakt, 't zou niet moeielijk zijn de heele Aeneis
in 't Grieksch to vertalen en ongetwijfeld zou ook die verO. E. II 3
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taling op Naar manier een reconstructie zijn. En den
geleerde, Wien die reconstructie bizonder goed gelukte,
zouden we bewonderen en hen voor zijn lang niet onnutten arbeid dankbaar zijn, maar als hij nu in ruin voor zijn
vertalin g de latijnsche Aeneis van ons opeischte, we zouden ons tegen zijn eisch met alle macht verzetten. Zoo
doen we ook tegenover R o b e r t en alien die, hoe ook, den
overgeleverden Homerus reconstrueeren : dankbare eerbied
vervult ons als we bedenken hoe zij ook ons oordeel hebben gescherpt en omen blik verruimd, maar nooit ofte
nimmer vergunnen we hun onzen vulgaat Homerus als
afbraak to amoveeren.
En wilt gij dan met uwen vulgaat Hoznerus zoo
maar gedachteloos voortsukkelen ? Dat zij verre. Aan de
tekstcritiek wensch ik haar onverkorte vrijheid to laten, en
mits men niet volgens een of andere methode naar verbeteringen zoekt, maar 't aan den tijd en aan het vrije,
onbevangen nadenken over den dichter overlaat ons verbeteringen in to geven, dan zijn er in 't verloop der eeuwen
nog heel wat prachtige emendaties op Homerus, bepaald
op de Ilias, to maken. Zij zullen, als ik wel zie, drieerlei
soort van plaatsen betrefen :
a. Waar een grammaticale Lout schuilt, die Lout zou
wezen in alle Grieksch. Ik denk dus hoofdzakelijk aan
syntactische fouten.
b. Waar of bepaalde onzin staat of jets in zijn naast
verband minder g epast.
c. Waar een lamlendig toevoegsel aan het voorafgaande
kern en pit ontneemt, zoo'n toevoegsel dat van een „doormen.
monnik" doet spreken. Ik weet wel, 't is erg onwetenschappelijk dat scheldwoord to gebruiken, maar, hoe geneigd
ook aan to nemen dat er misschien nooit vernuftiger en
scherpzinniger menschen zijn geweest dan de middeleeuwsche
inonniken, ik blijf die uitdrukking gebruiken in den geest
en met de bedoeling van stumpers als B e n t l e y en C o b e t,
waar die zich over zekere domheden in den overgeleverden
tekst vroolijk maakten.
1Vlaar, terwijl ik mijnen vulgaat H o m e r u s stevig vast
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houd, roep ik allen, zoowel den geleerden H o m e r u s-on.derzoeker als den gewonen H o m e r u s-lezer toe: maak met
R o b e r t s boek kennis en breng hem even als ik een hartelijk gemeend eeresaluut. Een boek als dit kan, wat 't ook
verder mog e uitwerken, niet nalaten nieuwe, frissche belan.gstelling in H o m e r u s to wekken. Want 't is een mooi
boek, een frisch boek, een monument van geduchte geleerdheid en zeldzame scherpzinnigheid. Daarbij is 't smaakvol
g eschreven, in een beseheiden, vriendelijken toon. En wat
we in een Duitsch geleerde van dezen tijd wel bizonder op
prij mogein stellen - - van die leuzen die niets bewijzen
Blau da a de sehrij ver tht een zekere e' ique hoort vin Flt men
tr 1riiss^ • hien in 't geheel niet in. Lmmers iii ieder Duitseb
^verk vai^ eenige beteekenis konit men ZOO Tan_ die orakel-lireu ke 1 ^ teg ev , van die nlaehtw()orden, waarbij men vraag t :
waaroni is slat zoo, en . wan roin is 't zoo erg belangrijk :' Ik
lieb your mij zelf een maniertje om zulke dooddoeners to
signaleereu, ik zeg nl.: „de keizer zal 't gezegd hebben".
Want ik lnoet telkens denken aan een verhaal mij onlangs
door een zeer geloofwaardig man als authentiek gedaan.
Een beroemd Duitseh archeoloog, directeur van een zeer
belangrijk musenYn, vertoonde aan een vriend en vakgenoot
zij n verzamu elms g, mnaar raakte net dezen in dispuut over
een voorwerp waarvan hij beweerde dat 't echt Romeinsch,
de vriend dat 't Merovingisch was. Nadat het dispuut een
tijd had geduurd, hoorden de bezoekers door de zaal het
woord klinken dat onsterfelijk verdient to worden : „nu 't
i Romeinsch : de keizer heeft het zelf gezegd".
Nu, uitlating en, die aan dat treflend voorval doen denken,
vindt men bij I o b e r t niet . . . . of 't moest zijn waar
hij 't over Z e n o d o t u s heeft. Daar vraag ik ook wel eens :
,,Wat moet dat, dat Z e n o d o t u s nu op eens zoo'n groot
man is :' ik zal niet zweren bij A r is t a r c h u s, laat een
tinder "t nu ook niet bij Z e n o d o t u s doen". Immers als
bewij s van het hemelsch vernuft van dien criticus voert
R o b e r t eigenlijk niets aan dan eene emendatie, die of in
't g eheel geen emendatie is, of een zeer onbeduidende. In
een passage, waarin over de j acht wordt gesproken, komt
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natuurlijk het woord geblaf voor; Z e n o d o t u s maakte er,
zegt men, honde-geblaf van! Is dat zoo'n kunststuk hondegeblaf
to lezen voor geblaf ? En als 't nu eens niet eens een
emendatie was P 't Gebeurt immers zoo vaak dat aan Z e n od o t 115 een lezing wordt toegeschreven, die niet door dezen
is uitgevonden, maar die niets anders is dan de vo6rAristarcheische overlevering. En dat kan nu best Kier het
geval zijn. Want wat er v&Sr dat hondegeblaf to zeggen is
dat is een metrische finesse, die aan Z e n o d o t u s misschien
wel geheel onbekend is geweest.
Waar^m is Z e n o d o t u s zoo'n groot man ? Heeft de
keizer het gezegd ? Ik meen : is dat een lievelings-theorie
van een geleerde, die zich verheugt in bij zondere hofgunst
voor zulke motieven staat R o b e r t veel to hoog.
Leiden, 22 Augustus 1901.

„De H u I p van Boven,”
DOOR

GERARD VAN ECKEREN.

Aan Mevrouw J. ( Brummelkamp.

In 't dompig kroegje, voor de morsige toonbank waar

W i ii e m Do n k e r s tapte, hadden ze 't er over gehad.
Te midden van 't lawaai der grove stemmen, vloekende
over het weer dat ook niets megaf, had G e e r t v a n
B 1 a rum, breed in zijn Witten kiel, een rood-verhit gezicht
en een bos piekig Naar van onder zijn bestoven zak uit,
het aan den waard gevraagd: of hj 't al gehoord had, van
Ouwe J a n z'n dochter, die teruggekomen was P . . . . en
onmiddellijk waren de anderen er tusschen gevallen, in een
geharwar nu van stemmen die het kroegje vulden: De meid
van Ouwe J an, die 't indertjd zoo smerig had laten liggen
was teruggekomen; d'r vent was dood, gestorven ergens in
Amsterdam, waar ze een groentenzaakie moesten gehad hebben
en nou was G r e t a teruggekomen, dien morgen, met 'r
kind, terwiji de schuit aaii de Achtergracht lag, om gelost
to worden . .
In het rosse licht van de slecht-brandende hanglamp,
om de morsige schenktafel, drongen de meeldragers samen,
schreeuwden om nieuwe borrels, en daartusschen door solders
hun ra;uwe stemmen het verhaal rond van G r e t a en Ouwe
a ii, die zijn dochter daar zoo pardoes had thuis gekregen.
De mannen, in hun wit-bestoven kielen, bemorst pier
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en daar met groote plekken donker van den regen, waaruit
ze z6o waren weggeloopen, leken, onder de puntige zakken
over hun hoofd, op groote kabouters, als bij een primitief
tooneel waar men bij gebrek aan kinderen maar groote
menschen voor 't kabouterspel genomen heeft.
Doch zoetj es-aan begon zich 't kroegj e weer to leegen ;
het stem-geroes zwakte weg in het wijde buiten ; telkens
flapte de deur achter een Witte gedaante. De waard kon
het nu kalmer of ; verademde ; zijn dikke buik leunen d
tegen den rand van de schenktafel, zijn beide handen met
de stompe vingers ter weerszijden van 't lichaam wijd-gespreid
op 't zinken, van drank overkringelde blad, smoezelde hij
nu, onder vertrouwelij k gapen, met de enkele achterblij vers
nog wat over 't geval, gebeurtenissen van voor jaren oprakelend, klakkend met de tong van sj onge, sj onge, dat
't Loch wat to zeggen was voor Ouwe J a n en dat al zijn
gefemel hem Loch nog voor geen duit plezier aan zijn
kinderen had doers beleven ... twee dood ... en nou deze .. .
Door 't terugkomen der dragers schrikte hij op uit zijn
doezend gemijmer. Om hem peen was het donkerder dan
straks ; het motregende nog immer en hij voelde zich
geheel doorweekt en huiverig ; een ruling voer over zijn
mager karkasj e. Ezel dan ook die hij was, van niet naar
beneden to gaan in de kajuit, waar hij Licht kon aansteken
en droog blijven . . . Zoo dacht hij nu even; dan, plots
zich bezinnend wie hij daar vinden zou, Bing hem als een
steek door zijn Borst en kreunde hij even zacht, of hij pijn had.
Hij had zich nu opgericht, ging langzaam een eind het
dek op en bleef staan bij den grooteu mast, waar hij, leunend
tegen 't klam-beregende hout, zijn oog nu onverschillig
waren liet over 't herbegonnen werk : de mannen die zijn
ruim losten.
Recht-onder hem gaapte een diepe donkerte met fletswit geschemer der opgestapelde meelzakken, en telkens,
langs het smalle laddertj e naar boven, zag hij nu de lossers
daaruit opkomen, licht-g ebogen onder hun bultenden last
met langzaam vertasten van hun rechter, vrije, hand aan.

431 --den glad-ronden leuning-stole. Dan, eenmaal boven, stonden
de meesten even stil, wipten, met een kort geschouderschurk, den zak wat hooger in den nek en ging en door, nu
haastiger langs den dek-rand, de loopplank over en de kaai
op, waar ze in het pakhuis verdwenen. En steeds bleef
het regenen, als een fij n-g rij s g ewolk om hem been, een
wags waarachter alles vaag, onduidelijk lag weggedoken,
de voor- en achtersteven van het schip, de schuiten die
verderop lag en en de huizen aan den wal. Boveu- hem vas
de hemel als besmeurd met roetige wolkstrepen erl het was
of hij den schemer in donker g en ev el zicb spreidell is g , m
hem, over hem been.
Hij 1 -oelde zieh trani (n l r1 O(; V,L11 inorg en Was hij al
vr()e 01) g €'WePSt E'!1 (IPI) ganselJeT) 0('htetld had liij aau t
roer g estaan en t( )ell, I)lJ de stad, dat ze ( )lu tie I)rUg g e n
Bruiiu hadden 111oeteil afspal1ncl1, had 111j geb()(nnd. sal nit 'i1
met D orr i s; had Mj den stok voelen priemen op zijn Borst,
waar hij pijn gekregeli had en benauwings, ass a.ltijd bij
het boomen .
rl'oen hadcleii ze v-ooi• eeu klein uur aan de A (•htergracht g elegeu en had hij wat rust g ehad, eve u - ; e ii t oen
was het g ebeurd .... Nu, bij het over-deuken, was daar
eensklaps weFr die vreemde sehok die door hem heenvhjmde,
en kreuuend schi.chtte hij met zijn oog en wear uaa r de
kajuit. -- Hij had zich, dien morgen, juist even op fell rol
touw aan de v oorplecht rm eerg elates, nog hij g end van de
inspanning bij "t boomen, Coen het g ebeurd was. D o r i s
was even weg, voor 't paard g aan zorg en dat bij R i. k u s
D a in m e r s stalde ... en toen had hij haastig lang s den
wal een vrouw zien a)ankomen, in een rood-bruine sjaal, die
opbolde voor haar Borst, als droeg ze er wat ouder. Hij
had haar niet dadelij k herkend ; hij zag Naar voor het pakhuis met de mannen praten, Wien ze iets to vrag en scheen.
Toen weer een der mannen naar „De Hulp van Boven",
zijn schip, en was zij haastig naar de plank geloopen, Loch
met iets dralends ook, als Meld er jets haar voeten teg en .
En Coen had ze ineens voor hem g estaan en had hij haar
herkend. Zij was nog dezelfde die hem vier jaar g eleden
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verliet, alleen wat ouder, wat magerder en ingevallener,
met vreemde zenuwtrekkingen nu op het bleeke, eertijds
blozende gezicht. Stijf, als een beeld, had ze voor hem
gestaan, in haar rood-bruine sjaal, en zachtjes, met kleine
snikjes, had ze gehuild, als achter in haar keel, met oogen
die droog bleven. Hem was het geweest of hij zich niet
meer roeren kon, of alles aan hem eensklaps was verlamd.
Hij bad getracht to spreken, maar zijn tong kleefde plakkerig tegen zijn verhemelte ; hij had zijn arm willen opheffen, maar dat was een slap, gevoelloos ding, waarover
hij 't bestuur verloren had. Toen was er eindelijk geluid
over Naar lippen gekomen, een enkel woord, bijna een
zucht : „Vader...." En hij was opgeschrikt, als eensklaps
levend wordend door dien klank van heel vroeger, dat ze
nog een klein meisj e was en 't obk vaak van tusschen de
roode lipjes zuchtte, half smeekend, half liefkoozend :
„Vader ..."
En, als met een flits van herinnering nu, zag hij Naar
zoo, kind, met de blauwe onschuld-oogen en de roode lipj es, Naar, deze vrouw, die hem verlaten had ... verlaten ! .. .
En hij had zich weer steen voelen worden, ijs ; had
g eroepen, rauw, wreed-vreemd bevelend : „weg ... weg .. .
ik ken j e niet... i.k ken je niet ..."
Menschen stonden aan den walkant stil ; de lossers
staakten voor even hun werk, bleven half-weg het ruim
op het laddertje dralen. Zij, met Naar fletse oogen, schichtigde road, sloeg eensklaps de slip van Naar sj aal op: „Als
je dan geen meelij met mij heb ... je dochter ... heb 't
dan met je kleinkind, vader ... om Godswil vader ... om
Godswil ! ..." Ze zei het wild, bijna mw, als in vertwijfeling. En toen had hij werktuigelijk, zonder to weten wat
hij deed, zijn hoofd le6g en zonder gedachten, zijn arm nitgestrekt en naar de kaj uit-opening gewezen, met een rauwen snauw van zijn stem, waarvoor hij zelf schrok : „Daar ! ..."
En in een oogwenk was ze verdwenen, met Naar kind;
hadden zijn oogen, verdwaasd, gestaard op de plek waar zij
gestaan had...
Het yolk aan den wal verspreidde zich...
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Het ging flu weir alles zijn g eest langs, van feitj e op
feitje juist zoo als het dien morgen zich had toegedragen.
Het was als een beweegbare fotografie waarop het alles
vlug en handig afspeelde en die eindelijk met zijn „daar !"
dat hij moeite had niet weer to roepen -- nu zOO wonder-levend was het alles in zijn vreemd-klare hoofd, ook
eensklaps als werd wegg etrokken : dat hij zich weer leunen
vond tegg en den ki.l-nattigen mast, om hem heen den schemermistigen avond, die nu geheel was ingevallen.
De lossers waren aan hun laatste vrachtj es. In het
rosse schijnsel vav de lantaren bij het laddertje dat naar
omlaag voerde, lad; het ruim als een holte vol schaduwen
en bleeke glimmer-vlekken. Ali, een witte spookgedaante
sto nd er een man, die telkeus den anderen de za kken opg a f ; the dais has stilt het laddertj e opkwameiz , op een di •afj e
langs hem p een ging eu en in den mist op de kaai verdwenen.
Het had opgehouden to regenen, dock de miesige damp
Welke nu over alles hing maakte het armelijk grachtje,
beklemd als het lag tusschen de beide rijen donkere huizen
triestiger en verwinkeltj es en kiein e pakhuizen meest
latener dan_ ooit. VOOr hem de achtergevel van de Broodfabriek, bred en_ hoog opbonkend temidden der lagere
huizen er om peen, met vierkant-helle plekkeu licht,
als vurig e ^; a ten hier en daar g eslag en in 't grauwe avondduister. En verder < ^ok, het grachtj e langs, nit de kleine
winkeltjes, kwijnden o eral bleeke schijnsels, waarbij hij
of en toe mensehen bewegen zag, die schimmig g ebaarden
woven de uitstallinkj es van manufacturer en g rutterswaren,
v aag maar zichtbaar achter de plekkerig beslag en ruiten.
Nu wares de m annen klaar, trokken hun j assen aan,
Iuid prates d, dat het vreemd , over 't stifle gracht j e klonk.
„Kom jongens, d'r nog eentj e pakken !" hoorde hij er een
roepen en hij zag ze g Inds het kroegj e ing as n op den hoek
van de steeg, de laatste met schor glas-gerammel de dear
achter zich toetrekkend. Toen was het ineens heel stil,
vreemd nu het voeten-geklak der lossers niet meer Bing
over 't dek en het eindje straat tusschen 't grachtje en
de Broodfabriek. Hij voelde die stilte eensklaps als jets
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benauwends om zich peen en hij verlangde dat Do r i s, die
een paar uur geleden de stad was ingegaau, nu mocht
terug keeren.
Van uit de huizen, waar of en toe do schimmen bewogen tegen de flets-witte vierkanten van gesloten gordijnen,
kionk gedempt het praten der menschen door en eens een
fielder gelach, als van een jonge, vroolijke meisjesstem.
Ouwe J a n richtte zich wat op, aan zijn mast, stram
van vocht en een wee gevoel om zijn maag van groote
verlatenheid. Met onzekere, als wankelende passen ging
hij nu zijn dek op en ner, om warm to worden. Af en
toe stond hij even stil en zag naar het donkere grachtwater,
waar de enkele lichtveeg in kurketrekkerde van een eenzaarn
aan den walkant staande lantaren.
Toen dacht hij weer aan naar beneden gaan, in zijn
kajuit; de koft, de donkerte en vooral do stilte, de vreemddrukkende beëngde stilte pier op 't water, tusschen do
huizenrijen met de vierkante lichtplekken en het vage
menschengeluid, pijnden hem, in dat wijde, leêge veriangen
dat door zijn Borst drensde . . . Maar dan ook telkens was
het weer die plotse schrik, als een afschuw bijna, die hem
van het luikje wegdreef naar het andere gedeelte van het
dek, zoo ver mogelijk.
Neen, het kon niet . . . het kôn niet . . . hij wilde
niet terugzien Naar, die schande over zijn grijze Karen had
gebracht . . . ze was zijn kind niet meer; hij kende Naar
niet weer en morgen moest ze weg, weg, van zijn schuit,
weg met hot kind p arer schande . . . weg, voorgoed weg .
Hij krampte zijn vuisten ineen en klemde zijn tabakspruim stijf tusschen de kiezen, terwj1 hij met zijn voet
driftig op 't dek stampte. Een oogenblik schoot hot hem
wel door het hoofd, met eon flits van herinneriug aan heel
vroeger, zijn kindsheid, dat hij zat aan de voeten zijner
moeder, zoo vertrouwvol hot Naar nastamelend: ,,Vergeef
ous onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren . . ."
en het schrijnde even door hem heen, hoe het mooglijk
zou zijn dat God hem vergaf, waar hij zijn kind, zijn dochter
van zich stiet, - maar een wrang gevoel van bitterheid.
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grimde er dadelijk tegenin, dat God, na hem alles ontnomen
to hebben, zijn vrouw, zijn beide zonen, die de trots zouden
geweest zijn van zijn ouden dag . . . niet vergen kon dat
hij deze vrouw weer tot zich nam, ook al scheen zij boetvaardig en ook al was ze zijn kind. .
II.
,,Dat jij naav Luillbok gaaf lull inij lllet sohelen

."

Pat was D o r i. s, die zing ende over de plank zwiepzwapte. Toen hij zijn baas in 't oog kreeg, die nog altijd
cep het dek heen en weer liep, hield hij z_ieh eensklaps ins
kiieh_te even verlegen achter zijn vuist.
„N-avoiud saam" probeerde hij Loch grappi.g to zijn .

Hij was in een vroolijke sternmiiig : zijn sehipperspet stond
sehuin op ziji] blonde lirulletjes ; hij seheeil wat veel gedronken to hebben.
Ouwe J a n g of g een antwoord, liep nog zenuwachtig er
van voor naar achter vain achter naar T oren, steeds zoover
inog elij k van 't ka j uitsluik j e of blij vend. D o r i s, nu weer
op zijn g emak, had zich op de roerpe g ezet ; stopte bedaard
een pij p, zijn g ezicht even rossig bebeefd door het lucifervlammetj e. Hij leek in 't g eheel Been last van kou to hebben.
,,Drommels-nog-toe schipper, wat loop-ie to ijsbeeren ..."
zei hij eindelij k, na zwij g end een paar lninuten aaan zijn
pij p getrokken to hebben.
Stilte.
Toen de j ong en weer, ettelijke oog enblikken later:
„En dus morg en vroeg varen we of naar Ellendam voor
een nieuwe vracht ... weer meel7 ..."
„Gerst..." klonk het kort uit de duisternis. „Van d' hof van
Willem L o o y e n, aan de She ... voor „Het Vliegen d Hert" ..."
„Die z'n bier heb ik juist gezopen van avond ... toevallig
niet? ..." g rinnekte de j ongen, en hij beg on weer to zing en :
,,IDat jij iaut • Lombok gnat loin mij niet seheleii,
„Als jij je eentjes niaar• met mij wilt deelen ..."

Dan, ineens, onderbrak hij zijn gezang wear.
„Schipper ...''
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Zijn stem klonk nu luisterend, met iets geheimzinnigs.
„Wat is 't ?" was de we^rvraag kort.
„Hoe maakt het den-die... pier in 't onder.
? ..."
Een zwijgen.
Ouwe J a n was stil blij yen staan. In de verte klungelde
even een winkelschelletj e ; een dof gesteun klonk van achter
de zware muren der broodfabriek. Verder was het doodstil.
En de jongen vervolgde, gedempt nu sprekend ook :
„Ze het nog geen licht aangestoken ; bij 't aan boord komen
zag ik het, stikke-duuster de kaj uit ..." Coen, nog zachter :
„Ze leit zeker boete to doen van al d'r ongerechtighedens .. .
God zij d'r ziel g enadig, ba gs... want we struikelen alien
in vele ..."
In het roefje, waar Do r i s gewoonlijk alleen sliep,
maakte hij zich nu zoo klein mooglijk op een paar zakken,
die hem voor bed en kussen dienden.
„Snappers doe 'k je niet, schipper, van avond," had de
jongen geprutteld, „met alle geweld in dit geitehokkie to
willen kruipen, terwijl je vbor de ruimte heb ; all^en omdat
je dochter er leit ... die zal je toch niet opeten, denk ik ..."
De oude man gaf Been antwoord ; lag maar stil, op
zijn rug naar 't planken beschotje boven zijn hoofd to
staren ; hoorde spoedig nu ook de rustige, regelmatig e
ademhaling van den jongen naast zich.
Do r i s . . . vreemde snuiter . . . nooit een touw aan
vast to knoopen. Kon nog niet op zijn eigen beenen staan ;
was in sommige din gen nog net een kind, al liep hij in de
twintig . . . . Dat zou even Bruin op stal brengen van
middag . . . . jawel, den heelen avond blijft-i me weg. En
dan altij d vroolij k terugkomen ; to vroolij k . . . , vreemde
jongen toch . . . .
't Was toch niet to ruim liggen pier met z'n tweeen ;
wat 'n hitte direct; straks kromp hij van de kou en nou
zweette-n-i van de dompe hitte . . . 't Was beroerd dat hij
zijn beenen niet recht kon houden.
„God zij Naar ziel genadig, baas, want wij struikelen
alien in vele . . ."
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Wat zei-i dat vreemd, zoo ernstig ineens na de malle
liedjes die hij gezongen had. Je wist nooit bij dien jongen
of het ernst of spotten was. Maar nu . . . nu geloofde hij
Loch wel dat het ernst was geweest. Hij was niet kwaad,
die Do r i s; best voor zijn werk ; alleen maar wat wild en
.
ruw, een gevolg van zijn verwaarloosde opvoeding
De oude kon den slaap niet vatten ; een warreling van
gedachten spookte door zijn brein, waarvan nu de eene, dan
weer de andere als met een veer naar voren sprong boven
de overige nit, terwijl geheel zijn denken steeds doortrokken
bleef van dit Pene besef : dat zijn dochter dien morgen was
teruggekomen en uz vlak in zijn nabijheid was, niisschien
1111 (50k met open oogen wakker lag, evenals hij.
Doris . . . . Toch bleef de jongen nog een tijdlaang
voor zijn Best iiialen ; was hij un terlig in den tijd dat hij
hem had leeren kennen en bij zich had genomen ; dat was
j uist in die dag en dat hij zijn j ongsten noon aan de typhus
verloren had en zijn oudste c ok zwaar ziek lag, op het
punt zijn broer to volgen. Hij had toen eon knecht moeten
nemen om hem to helpen zijn schuit to bedienen, maar het
Bing slecht ; telkens kwam hij handen to kort. Toen
had hij op een avond dat hij door de stad liep, in een
steeg een dronken bullebak van een vent en een vrouw die
c ok al niet nuchter was, hun kind zien mishandelen, en
hij begreep nog niet waar hij den moed had
was hij
vandaan g ehaald op die menschen afgegaan en had hun
aangeboden den jongen als help op zijn schuit to nemen
tegen vrijen kost en inwoning. Do r i s was toen vijftien
jaar geweest en al heel wat mans; sedert was hij altijd bij
hem gebleven, en hij, Ouwe J a n, beschouwde den jongen
zoowat als zijn zoon, vooral toen diens ouders kort na
want sinds
elkaar stierven en hid alle drie zijn kinderen
verloren
had.
was dat met G r e t a gebeurd
Hij was niet altij d een makkelij k zeilschip, die D o r is;
er zat iets van het losse van zijn ouders in, die behoefte
van elk oogenblik tusschen 't werk nit to breken en aan
de zwier to gaan . . . Hij, voor zich, voelde nu nog dikwijls
het moeilijke van wader en moeder tegelijk to zijn. Kijk .. .
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=als de goeie God nou mijn vrouw had in leven gelaten .. .
mocht hij dan zoo wel eens denken ; maar Do r i s had een
hart als goud, en dat was meer dan je van velen zeg gen
kon . . . . En misschien, later . . , als de jongen een s een
goeie vrouw kreeg . .
Eerst ver in den nacht raakte Ouwe J a n zoowat in
een lichten dommel.
III.
Den volgenden morgen werd hij het eerste wakker en
stootte het luikj e weg boven zijn hoofd om wat frissehe
lucht fie krijgen. De hemel was grauw-bewolkt ; het zou
weer een dag van mist en triestigheid zijn.... dacht hij
.zuchtend. Naast hem, zijn stoere liehaam zoo klein
mooglijk ineen gerold, lag Do r is nog in diepen slaap.
Den mond half open, de wangen bruin-blozend van zon
en gezondheid, lag hij daar zoo rustig als een kind, zijn
linker arm als een kussen onder zijn hoofd, de vingers van
zijn reehte hand om een eind touw geklemd. Zijn olie-blond
haar, nu zonder de eeuwige pet, leek een boeket van heel
kleine krulletj es, en bij het rustig-regelmatig ademhalen
borrelde telkens een roehelend snurkg eluidj e achter in
zijn keel.
De oude man had zich opgericht, keek op zijn horloge :
kwart voor vijven.
Toen heesch hij zich half uit het roefj e in de buitenlucht en zag om zich peen.
Van over het dauw-glimmered dek van zijn schuit zag
hij het grachtj e met de lage huizenrij e n nog geheel verlaten liggen, als druipend van vocht. De meeste der raamvierkanten waren nu doffe, flets-witte vlekken onder de
hobbelige gevel-lijn, alleen pier en daar een enkel lichtpitj e schrompelig-verbleekt in den valen morgen. Maar
van nit de Broodfabriek, vlak v6or hem, die nu nog geweldiger opklompte tegen de lucht, gloeiden nog onverminderd de vurige schijnsels van den vorigen avond, als
een hel van licht, en klonk nog altijd het zware gedreun,
plat van onder den grond scheen to komen.
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Toen, bij 't laten glijden van zijn blik langs 't dek
van zijn schuit, waar al de bekende dingen als in to mister
stonden van den morgendamp, bleef zijn oog voor een
seconde op het luikje aan de achterplecht; maar met een
kreun van pijn dook zijn lichaam weer in 't roefje weg,
waar hij liggen bleef, ontzet, in moeilijk gehijg. De domping van het enge hokje woog, na dat oogenblikje frissche
lucht, als een verstikkende benauwing op zijn rnaag. Stil
lag hij maar to zuchten en to hij gen en hij knierpte zijn
schrale vingers ineen en starnelde maar: ,,O God... o God..."
Naast hem r ehelde I) o r i s ziju prutsehg slaap-geluidje.
Oin half zes wekte hij den jongen, en toes deze,
^ Iadell 1 k hee]emnaal va kker, i Is ecu nap Ilit het roefje klanterde en hoven op t dek })edrl]vig aaim 't rondstommelen
ging, Iedubt hij, in zijn even nog hggen hlij vn. wet
toe-oogeii. hoe u gamiw het oogenblik gekomen was
straks, als D o r i s been zon zijii 011) 't paarcl to hale_
dat hij in dc kajuit zon moeten gaau . . . ow 't haar to
zeggen . . . dat het niet kon . . . niet kôn . . . dat zj

hleef;. . . dat zij weg moest. . . voor goed wèg.
o God . . . o God . . . znchtte hij steeds, toch nu al
voelend hoe de bitterheid weir in hem steeg. . . cam zijn
kind, dat zijn naam had to schande gemaakt.
HJJ was nu ook weer naar 't dek gegaan; help D o r is
viug den boel schoonmaken en opredderen, afles tot de
afvaart gereed.
,,Lieve help, wat hebben me die snoeshanen een smeerboel
gemaakt, met t 'r meel, " mopperde D o r i s, en hij plonste
een esker met mooi-zwierige bocht van 't touw het water
in, dat het gelig opspetterde. En terwijl hij zijn zwabber
als een snorrend vliegwiel tusschen zijn vingers draaieu
1iet, bralde de vroolijkheid zich baan door zijn mokkende
Stemming en schetterde zijn jonge stem over 't water.
1i)at jij natr Lonibok gnat

Zij haddemi de touwen flu los gegooid en boomden
langzaam het grachtje af, waar aan den wal nu ook het
dag-levee ontwaakt was. Gordijnen werden opgetrokkeiii, de
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deuren der winkeltj es klapten open en toe; belletj es tingelden. Een kleine zwarte pond, vlak aan den leant, liep
blaffend met het schip mee.
Doris boomde ; hij stond aan het roer, waartegen hij van
tijd tot tijd met zijn knie een duwtje gaf; of en toe blies hij zijn
warmen adem tegen zijn knokkige handen, die koud werden in
het dampig weer. En onderwijl jengelde het maar steeds door
zijn hoofd, dat het straks gebeuren moest, bij de „IJzeren
Brug," als Do r is aan wal zou zijn om Bruin to halen .. .
Bij de „IJzeren Brug," aan den steiger, lagen ze een
kwartiertje stil. Van uit een zeepziederij werden eenige
kisten op het dek gebonkerd ; een vrachtj e voor Ellendam..
De mannen, twee zware kerels in blauw boezeroen, moisten
er $ok al van; schreeuwden van de kaai af, het zweet van
hun voorhoofd vegend : „Zoo Ouwe ! Blij je dochter weer
thuis to hebben ... 'n Koopj e w! ..."
Hij schudde even zwijgend het hoofd, een reeks van
heel kleine knikj es. „'t Es wa, minschen, 't es wa ..."
mummelde hij Coen klagend.
De mannen lachten luid-op ; verdwenen, grapj es makend
over 't geval, in 't pakhuis.
Toen was hij langzaam, met sloffende pasjes, en telkens
schichtig opkijkend, of D or i s ginds nog niet aankwam,
naar 't luikje gegaan van de kajuit. Het moest nu gebeuren;
hoe eerder alles afgeloopen was hoe beter. Zich bukkend,
zijn vingers om den ijzeren ring, bleef hij even staan luisteren.
Eerst hoorde hij nets dan, van achter de huizen vandaan,
het vage stadsgeratel. Toen eindelijk . . . wat gestommel ... als liep er beneden rusteloos iemand peen en wear...
Coen . . . het schreien van een kind . . . En opeens een
licht-trillende, zachte stem, die sussend to zingen begon :
.,slaap kindje slaap,
„Daarbuiten loopt een schaap,
„Een schaap met Witte voetjes,
„Dat drinkt zijn melk zoo zoetjes . . . ...

Ouwe J a n, luisterend, hield zijn adem in. Een vreemd,
wazig geduizel werd het voor zijn oogen ; zijn hand, die
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den ring hield, beg on eensklaps to beven, dat het ij zer even
rinkinkte. En de oude, schrikkend, richtte zich op, haastte
zich weg, weer naar het goer.
Juist kwam D o r i s met Bruin aan den overkant de
brag op. Het g roote, logge paard, met de breede glinimende schoften, sj okte g emoedelij k. over de hobbelige steenen
in kalm-gelaten gestap van zijn met vuilige bosj es haar
beplante pooten. Tegen zijn rechterflank schommelde de
opgerolde treklijn, en hoog op 't wiegel-schokkende lijf, de
beenen_ bun gelend aan een leant, zat Do r i s handzoentjes
to ooien to ridden van een troep j e dienstmei den, dat
sebaferend ()p de brug voor 't paard uiteeu stoof.
ZZj ware i tot weE'r afg eva rell, en bu1ten de stad. Bruin
^t o to 1 thans iii 't, g areel en l stapte rustig over 't smalle
jaagpaadje, met D or i s op zijn rug, die hem of en toe
a anporde met: ,,Hu dan Bruin, vrrrt dan j on g . . . " of
hem plag erig teg eu de zijden klatste. De oude man, bij het
roer, za g die twee v oor zich ui.t als een donkere m assa
hobbelen tegen de druilend-grauwe lucht.
Om hem been was het land nu aan alle kanten via k,
zwartig-Tulle wintervelden, door smalle, g rijze slootj es
gescheiden, waarover een blauwige mist laag ne^rwolkte,
die 't ver uitzien belette. Er lag over die velden een paarse
gloed van vochtigheid en een vreemd-rinsche aard-geur
waarde om, als een uitdaamping van den grond. Af en toe
blokte een huffs of een schuurtj e op uit den novel, de
muren glimmend van nat, dat van de rieten daken Iekte
met een traag, aanhoudend gedruppel. Dan, in 't langsvaren, waren het telkens kleine stukjes binnenhuis-leven,
die aan zijn oog voorbij gingen : kamers, waar nog de
lamp brandde en menschen om de tafel zaten, bij brood
en koflie in Witte kannen. Het was dan telkens even als
een g ezelligheidj e, een lokkende warmte temidden van het
vaal-verlaten, koud-vochtige land. En van lieverlede steeg
weer in hem dat naar-leeg e gevoel van groote eenzaainheid,
als was hij heel alleen op deze wijde, triestige aarde, van
(-od en de nenschen verlaten.
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In een tuin, een kweekerij, waar gansche reeksen stonden
van in stroo-mat gebakerde stokrozen, druipend van vocht,
waren een paar kinderen j ongetj e en meisj e aan 't
spelen met een poppenwagen en een paard op wieletj es,
die ze langs de slijkerige Paden trokken.
Toen ze 't schip in 't oog kregen liepen ze toe, en het
meisj e, op den grasberm aan den kant staande, las spellend,
met hoog-schel stemmetj e en grappigen nadruk op ieder
woord, den naam op den achtersteven : „De Help van
Boven" . . . dan, stoeiend, begaven de kinderen zich weer
aan hun spel.
Hij, bij het roer, lachte wrang. Pat was flog van ui.t
den g oeden tijd . . . dat hij zijn schuit dien naam gegeven
had. . . den tijd dat hij zijn geluk nog had. . . zijn vrouw,
zijn kinderen. . . De Hulp van Boven . . . hij lachte er nu
haast om . . . om die hulp . .
Maar zijn stemming werd zachter al, vervloeide tot alleen
een weeke treurnis, omdat alles zoo was. . . Hij wzst wel
dat hij niet klagen mocht ; in alles stil moest zijn en Gods
wijzen raad erkennen; had zijn moeder hem dat niet
zoo, Coen hij nog een kleine j ongen was, geleerd :' . .
Maar 't was zoo moeilijk vaak, zoo moeilijk . .
En hij dacht weer aan zijn dochter, hoorde nog altijd
die zachte, klaaglijk-suj ende stem waarmede ze haar kindj e
suste en die hem ook al aan heel vroeger heriinnerde, toen
ze, met diezelfde stem, suste haar pop. . . En hij wist niet
meer. Het leek hem nu vreemd, dat hij straks, bij de
„IJzeren Brug" besloten had Naar nu in Ellendam aan land
to laten gaan . . . weg in den mist. . . met haar kind.
Een dik gevoel propte in zijn keel; een wags kwam voor
zijn oogen. Hij moist niet weer.
Peinzend zag hij voor zich uit.
Toen
het was joist bij een bruggetje : B r u i n stood
stil en Doris, van zijn hooge schoft af, palmde de lijn in
deed een geritsel onder-tegen 't kaj uitsluikj e den oude
plotseling het hoofd opheffen, en terwijl nu het luikje
langzaam werd opgeduwd, staarden zijn oogen verschrikt.
Doris, met Br u in bij het bruggetje wachtend, keek ook,
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op kleinen afstand. De dochter, dralend in de vierkante
opening der kaj uit, hield nog d' oogen neergeslagen, de
blonde Karen, waaronder 't strakke gezicht met de scherpe
pijn-trekken, zacht wuivend in den wind.
De oude man staarde, als vragend. En opeens klonk
het tot hem, met die stem, die stem van vroeger, de stem
die het liedj e gezongen had, de stem die muziek was:
„Vader.. . . wil je . . . i.k dacht . . . met die nattigheid ..."
En aarzelend reel zij hooger, stond nu op 't dek, een
ka.unetj e met koffie in de bevende hand.
„Vader ... or (a-odswil ...''
Eeu_ `vaas va11 rtwijfeling eu hoop overf1oerst liaar
blik ; Naar mond trok zenuwachtig ; zij dreigde de koTe

t storten.
De nude stand als verdwaasd, een seeonde ; toes werd
het wonderlijk-fielder voor zijn geest, nu hij alleen zijn
dochter zag, die hij had weergekregen. Er was geen koii
n er was geen v erlatenheid weer: hij voelde de warme
kof ek< m iii zijn hand: het was als vroeg er, meer dan vier
jaar geleden, toei_i zij 66k hem die reikte ; het was, als
was er nooit jets tussehen geweest .. .
Toeii zag hij D o r is, aan den wal, toekijkende met
groote oogen. En liet schoot door hen peen --- in die
wondere klaarheid -- hoe zij, zijne dochter, de vrouw van
veel ondervinding al en Teed, reeds oud, - nu zijn zou voor
hem, dezen j ong en, wa t hi nooit had g ekund, dock wat
zijn vrouw g eweest zou zijn, als zij was blijven Leven .. .
En in een warn-lichtende blijdschap, een jubelend geluk,
dat strddmde door zijn oud, verwerkt karkasje, strekte hij
zijn beide armen nit en sloeg ze om zijn dochters pals en
snikte ... snikte .. .

Even v oorbij het bruggetj e, nu geen lijn weer trok,
lag het schip onbeweeghjk in het midden van de vaart.
En in de staal-g rij ze, glad-stille spieg el van 't water kronkelde het, aan den achtersteven, in kleine vergulde letters:
,,De Hulp van Boven" .. .
Januari 1902.

Het „Groot-Brittannie der Z
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E. B. KIELSTRA.

Australien and die Si dsee, von
Moriz Schanz. Wilhelm Sasser o t t, Verla gsbuchh. Berlin 1901.
Australasia old and new, by J.
G r a t t a n G r e y, London, Hodder and
Stoughton, 1901.

IDaar is misschien op de gansche wereld Been land,
dat, wat zijne nieuwste geschiedenis, zijne staatkundige en
economische ontwikkeling betreft, meer de aandacht verdient
dan Nieuw-Zeeland. Het heeft een oppervlak, ongeveer'
gelijk aan dat van Groot-Brittannie en Ierland, een gezond
klimaat, een rijken bodem. De plaats der steeds in aantal
verminderende oorspronkelijke bewoners wordt ingenomen
door Engelschen, wier aantal een halve eeuw geleden op
50.000, thans reeds op 775.000 wordt gesteld; en met eenige
verbeeldingskracht zou men kunnen komen tot de profetie
dat het Britsche overwicht, door de onherstelbare fouten
der Engelsche natie in andere werelddeelen ten onder
gegaan, eenmaal weder in de Zuidzee zal verrij zen . .
In ieder geval, Nieuw-Zeeland is thans reeds een
moderne Europeesche staat geworden ; ultra-modern zou
men zelfs kunnen zeggen, wanneer men opmerkt hoe daar
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de democratie meesteres is. Wat dringen onze sociaal-dem ocraten aan op algemeen stemrecht voor mannen en vrouwen
Nieuw-Zeeland heeft dit reeds sedert 1893, en houdt zich
niet net uitsluitingen op: wie in de g evangenis zit, heeft
ev enveel recht tot medestemmen als de rechtvaardige
die zijne vrijheid behoudt. Men kan als
of de slimme
4t ware g een wensch onzer sociaal-democraten noemen, of
hij is op Nieuw-Zeeland weer dan vervuld : daar heeft men
den achtuurs-arbeidsdag, een minimum-loon van acht shillings
leer dag, pensioen voor alle 65-jarigen die minder dan een
pond sterling per week to verteren hebben, een staatslevensverzekering, euz. enz. Men kan dus wel zeggen, dat
-laar belangrijke economisehe en sociale proeven worden
gen )men, waaruit a,llicht wat to leeren valt ; maar wi.e de
Xienw-Zeelandsche theoriePn teii onzent zou willen toepasse n. moge wel bedenken dat eeu land met buitenge«oon grooten natuurlijken rijkdom en eene betrekkelijk
eringe bevolking zicll de weelde van dure proefnemingen_
kan veroorloveu, welke, b.v. bij ons toegepast, den staat
inancieel in zeer korten tijd to gronde zouden richten.
Wij meenen hiermede voorshands genoeg gezeg d to
hebben our het sehrijven van dit opstel
daarbij in hoofdzauk g•eleid door M o r i z S c h a n z
to rechtvaardigen.
Wij willen dan in de eerste plaats nagaan, hoe de
kolonisatie van Nieuw-Zeeland in den loop der negentiende
eeuw is tot stand gekomen, na vooraf to hebben herinnerd dat het „g ouvernement van Nieuw-Zeeland" bestaat
nit twee groote, door de Cooks-straat van elkander gescheiden
eilanden (het Noord- en het Zuid-eiland) benevens vele
kleinere.
De ontdekking van het land door T a s m a n in de 1746,
de bezoeken van C o o k in de 18 de eeuw laten wij, als
zonder practisch g evolg, buiten sprake. Voor ons doel is
het voldoende, als wij ons overzicht aanvangen met het jaar
1814. In de twintig jaar die voorafgegaan waren hadden
er zich, o.a. tengevolge van de walvischvaart, reeds eenige
betrekkingen tusschen de inboorlingen en blanken ont-
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vrij beteekenenden omvang geworden, maar eerst in 1814
kan men zeggen dat de grondslag werd gelegd voor de
latere Britsche kolonisatie.
In dat jaar n.l. vestigden zich drie zendelingen van het
Londensche zendinggenootschap, van Sidney nit, op NieuwZeeland. Met het onderricht in Europeeschen harden-arbeid
aanvangende, werden zij vriendschappelijk door de inboorlingen (Maori's) ontvangen en kregen zij langzamerhand vrij wat
invloed, ofschoon zij niet konden verhinderen dat de verschillende stammen onderling zeer bloedige oorlogen voerden..
Van kolonisatie door blanken was voorloopig nog
weinig sprake. Het Australisch continent hood gemakkelijker
gelegenheid om zich neder to zetten, daar had men geen
strijdlustige bevolking die zich tegen de indringers verzette,,
gelijk op Nieuw-Zeeland geschiedde. In 1825 was n.l. in
Engeland de New ZealancZ Company opgericht die zich ten
doel stelde op het Noord-eiland land to koopen en daar eene
volkplanting to vestigen ; maar de eerst gezonden kolonisten
werden zoo vijandig ontvangen, dat het plan in duigen
viel. Men poogde nu (1829) den hertog van Wellington
over to halen, Nieuw-Zeeland to annexeeren ; maar op advies
Tan het zending-genootschap weigerde hij aan dergelij ke
denkbeelden het oor to leenen : al was Nieuw-Zeeland zoo
rijk als hem werd verhaald,
Groot-Brittannie had waarlijk
al kolonien genoeg.
Of de meeningen in Albion sedert dien tij d ook veranderd zijn !
Intusschen kwam er gaandeweg toch eene Europeesche
kolonie en wel op de Oostkust van het Noord-eiland, to
Kororareka, waar de walvischvaarders een prachtige haven
vonden en zich agenten vestigden van Sidneysche kooplieden,,
die op de Zuidzee handel dreven. Die kolonie, ten slotte
misschien duizend man sterk, nu en dan vermeerderd met
nit Australia ontvluchte boeven, verzaakte alle begrippen
van zedelijkheid en recht ; de anarchie, die er heerschte,,
maakte van de gansche vestiging kortweg gezegd een.
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beestenboel; soms werd de lynehwet toegepast en de gouverneur van Nieuw-Zuid-Wallis zag zich wel verplicht, zich
eenigszins met de zaken to bemoeien en tegen de ernstigste
overtreding en straf to bedreigen. Maar veel beteekenden
zijne bemoeiingen niet.
In 1831 kwam een Fransch avonturier, B a r o n d e
T h i e r r y, op den inval, zich zelven to proclameeren tot
,,Koning van Nieuw-Zeeland", hij kocht, voor 30 bijlen,
20,000 hectaren land, vestig de zich daar met 93 man .
maar kon zich niet staande houdezl eu v erdween weldra
order van het tooneel.
Fnkele jaren later was cell a uder Fransehma.u, La a g l o i s,
ccu walvischvaarder, >p de edachte gekoinel 150,000
hectare., die hij t,p soort geI.ijkeii oet van de Maori's had
g ekoeht, in to brengeu iii de ( l(al t )EI. y n i,f' ,\T r y atr1-fiord el rw^r.
L i i s P 11 i 1 i p p e was aandeelhouder van deze niaatschappij,
die aan de Oostzijde
van het Zuid-eiland koloniseercu zon
e
ezi aanving met het zenden van een kaatholieken zendeling.
Aldus kwani het gevaar eener niet-Engelsehe kolonisatie
steeds nader ; waxen de Britsehe zendeling en al tegen elke
heerschappij ee_ner i'uropeesehe mog •eudheid gekan.t, zij
gaven toch aan die hunner landgenooten de voorkeur en
dron g-en dus nu, in strijd met hun ne vroeg ere meening, op
annexa tie aan. En daarbij kwam dat zij in de v ele g rondaankoopen van avonturiers in 1840 waren tier millioe.
hectaren, een derde deel van Nieuw-Zeeland, tegenbespottelijke prijzen van de bevolking „gekocht" een groote
bron van moeilijkheden voorzagen : als de Maori's begrepen
hoe schandelijk zij bedrogen waren, zouden zij in verzet
komen, en dat verzet zou slechts door een krachtig bestuur
kunnen worden bedwongen.
De to Londen in 1839 opgerichte New Zealaiu/ Lana
Gompan y, die zich tegen betaling in ggoederen ter waarde
van 9000 pond sterling van velee millioenen hectaren grond
had meester gemaakt, wist dan eindelijk door to drijven_
dat de Britsche Regeering Naar stelsel van onthouding
verliet. In het begin van 1840 werd Nieuw-Zeeland tot
eene onderhoorigheid van Nieuw-Zuid-Wallis verklaard ;
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de rechten op den g rond waarborgde, werden zonder veel
moeite verdrag en g esloten. Daarbij werden den Maori's
alle rechten van Britsche onderdanen toegekend.
Om de Franschen voor to zijn, was dit alles juist bij
tijds geschied : toen slechts enkele maanden later Fransche
emigrantenschepen aankwamen, vonden zij Engelsche
kolonien. In November 1840 werden deze vereenigd in
eene kroonkolonie, onder een gouverneur, Wien een wetgevende raad werd ter zijde gesteld.
De Nieuw-Zeeland-Land-maatschappij zorgde met ijver
voor den aanvoer van kolonisten, waardoor de stichting van
verseheidene steden noodig werd. Maar naarmate de toevloed van Europeanen toenam, wijzigde zich, in ongunstigen
zin, de verhouding van die maatschappij, zoowel tegenover
de Maori's als tegenover de Regeering .
De moeielijkheden ontstonden vooral tengevolge van
den landverkoop. Volgens de landsinstellingen was de
grond het eigendom van de stammen, en hadden enkele
personen tot den verkoop Been recht. Waar dit Loch geschied was wij hebben, tusschen 1870 en 1880, dezelfde
quaestie, gelukkig slechts op kleine schaal, gehad ter Sumatra's Westkust, maar daar was het bestuur krachtig
genoeg g evestigd om eene regeling to treffen waarbij belanghebbenden zich neerlegden ontstond verzet. Dadelijk
na de bovenbedoelde verdragen van 1840 had de Regeering
dan ook bij proclamatie aan de kolonisten bekend gemaakt
dat geen landaankoop door blanken zou worden erkend dan
na onderzoek omtrent zijne rechtmatigheid ; en in 1842
werd voor dat onderzoek een koninklijke Commissaris aang ewezen, Wiens uitspraak eenige jaren later volgde.
De N'ieuw-Zeeland-Land-maatschappij, die zoo ongeveer
alle door avonturiers verkregen concessies had overgenomen,
zag bij die uitspraak hare 10 millioen hectaren tot 140.000
teruggebracht. Maar ..... de rest werd niet aan de oorspronkelijk rechthebbenden terug gegeven : zij werd tot domein
verklaard en door de Regeering verkocht !
Het behoeft nauwelijks betoog, dat de kolonisten, die
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en flu alien rechtstitei verioren, ontevredeu waren; dat
de maatschappij en de IRegeering scherp tegenover elkaar
stonden, flog minder. De zendelingen stonden aan de zjde
der Maori's, die den afloop van het Regeeringsonderzoek
met hadden afgewacht, zoodat na een paar jaar van spanfling in 1845 de eerste Maori-ooriog uitbrak. De Britsche
troepen, uit Sidney aangebracht, leden ernstige nederiagen;
rnaar in het laatst des jaars geiukte het hull, de vooruaamste versterking der Maori's bij verrassing to nemen ear_
daarmede aan den strijd een einde to maken.
Under C(1i erstanIig best uur werci de paeitieatie voltooid.
In 1 2 werd de Maatschappij tegen cen sehadeloosstellitig
ia 13 114 iiiilhi(ftfl pond steriin opgeheveii en nan Niouw-Zeeland
tOt zekere hoogte zelfbestuiir toegekend dc zes l)r()VillCiI1,
Aiwkia nd, \'Vellingtoii, Nienw-Pl y mouth, Nelson, (Ja nterbury
en Utago werdeii sereeuigd tot een bondsstaat: elke provineie
stotid onder ccii cigen Raad met zelfgekozen leiders; het
bou dsparleme tit, bestaaude nit een lag erhuis met gekozen
en een hoogerhuis met benoemde lederi nit de zes provinciën,
zetelde to A ucklauid. In 1865 werd de hoofdplaats naur liet
nicer in het midden des lands gelegeii Wellington ovei'gebracht.
De provinciale raden traden in i85, het bondspariement
in 1854 in werking; toen in 1855 de koioniën in Australië
verant woorde1jke regeerin gen verkreg en, werden ook an n
Nieuw-Zeeland gelijke rechten toegestaan.
Deze orgainsatie ion wellicht geen inoeilijkheid hebben
veroorzaakt, waniieer men meet rekening had gehouden
met de aanwezigheid van inbooriingen, Wier aantal destjds
nog dnbbel ZOO groot was als dat der blanken; maar hunne
aanspraken ten opzichte van het bestuur des lands werden
volkomeu veronachtzaamd. Zij hadden in de laatst-verloopen
jaren vertrouwen leeren steilen in de regeering; maar dat
vertronwen verdween, then deze het heft uit handen, en
aan de blanken alien invloed gaf . . . ZJ vormden in 185
reeds staatknndige bonden; in 1856 werd een Maori-parlement
bijeengeroepen; in 1857 werd ecu Maorihoofd tot koning
van Nieuw-Zeeland geproclameerd, en de staatkundige bewe-
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ging liep uit op een gewapendexi opstand, die, na langdurige
spanning, in het begin van 1860 uitbrak (Tweede Maorikrijg).
negimenten Britsche troepen kwamen uit Australia
en Engeland aan, de kolonisten vormden eene militie, maar
de dappere Maori's, in toenemende mate door hunne landgenooten gesteund, hielden stand. Van 1861 tot 1863 was
er een wapenstilstand., waarbij de opnieuw benoemde g ouverneur, die vof r 1854 zooveel beleid had g etoond, alle pogingen
deed om tot verzoening to g eraken : hij trok o. a. de
oorlog zuchtig e proclalnatie van zijn voorgang er in., waarin
met „uitroeiin.b " van de „koning spartij " was g edrei g d, en
hood den Maori's zelfbestuur aan. Doch nieuw misverstand
deed in 1863 dezen weder naar de wapens grijpen ; de oorlog
breidde zich over het grootste deel van het Noord-eiland nit,
en de Britten leden voortdurend de nederlaag ; eindelijk
stonden 10.000 Britsche soldaten teg enover 2000 Maori's
to velde. Met hunne slechte geweren en onvoldoende nuunitie
bleven de inboorlingen, ook wan.neer de krijgskans zich
tot hun nadeel keerde, vol cooed. Nog ke pt ieder in NieuwZeeland het antwoord, dat 300 zeer in het nauw gedreven
Maori's gaven toen hun en eervolle overgaaf wend voorgesteld : „wij vechten door, voor altijd" ; of dat, hetwelk
volgde op het aanbod om althans de vrouwen vrijen aftocht
toe to staan : „de vrouwen zullen met ons vechten tot aan
het einde".
De talrijke nederlagen der Britsche troepen inaakten
dezen tweeden Maori-oorlog in het moederland buitengewoon
impopulair. Men wierp her de schuld van den onbevredigenden loop der zaken op de koloniale regeering, die v oortdurend overhoop lag net den bevelhebber der troepen, en
ten slotte verklaarde de koloniale reg eering zich bereid,.
den krijg verder zouder den steun der Engelsehe soldaten
die door de kolonie werden betaald tot een einde
to brengen. Het opperbestuur nam in beginsel dit voorstel aan; en toen, in 1866, met broote offers, den Maori's
krachtige slagen waren toegebracht, werden de Rijkstroepen
achtervolgens terug getrokken.
Er volg de nu weder min of weer een wapenstilstand..
M
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bezetten in het lag erhuis, maar de guerilla-oorlog duurde
voort en in 1868 was, onder den drang eener fanatieke beweging, de strijd weder in vollen gang. De koloniale
militie, nu krachtig gesteund door de trouw gebleven inboorlingen, toonde zich beter voor haar tack geschikt dan
de Britsehe troepen in de vorige j area, en in 1870 was
alle verzet gebroken. De Maori's trokken zich terug naar
een landstreek, het z.g. Komiiig stand ten N.W. van het
(in het midden van het Noord-eiland), waar
de hianken hen ongemoeid lieten.
Later zijii er zip g wel kleine onlusteal geweest, maar
van veei 1)elang wnreu zij iiiet sneer. De hoofden legden
zich bij den toestand seder, en iii I 883 kwani (le ,,koning
der Maori's forineel in oiiderwcrping. Een pair jaar later
braclit h eeii bezoek aan Engeland; in 1891 nam hi} ecu
zetel aan in dcii wetgevenden Raad. lHIij overleed in 1894:
zijn opvolger is, zegt men, zonder invloed.
Dc strijd tegen de Maori's was uitsluitend gev oerd op
het Noord-eiland, cii had uit den aard der zaak de ontwikkeling des lands iii hooge mate vertraagd. Op het Zuideiland, waar slechts zees weinig Maori's woonden, was de
vooruitgang des to ;rooter. Het land bleek voor de schapenteelt buitengewoon geschikt, zoodat de woluitvoer van
jaar tot jaar toenam; maar het was vooral de goudexploitatie, die ook pier den grooten stoot gaf aan de ontwikkeling des lands.
Zij ving feitelijk aan in 1861, toen rijke goudmijnen
in het Zuiden werden outdekt: de uitvoer had, in 1863,
reeds eene waarde van 2 millioen pond sterling. GingeR
die mijnen spoedig in opbrengst achteruit, - op de Westkust werden andere gevonden; en enkele j aren later eveneens op het Noord-eiland, vanwaar, in 1871, de gouduitvoer reeds sneer dan een millioen pond sterling bedroeg.
Het vertrouwen in de toekomst van Nieuw-Zeeland
werd daardoor, ook bj de Londensche geldmarkt, gevestigd;
en als de koloniale regeering na 1870 voor velerlei doe-

452
bevordering der immigratie, aankoop van Maorieinden
land, watervoorzienin g op de g oudvelden, aanleg van
spoorwegen, gewone weg en, telegrafe_n een beroep op
die geldmarkt deed, vond zij een g ewillig oor. De schuldenlast bedroeg in genoemd jaar ruim 7 millioen pond;
hij vermeerderde in de volgende zeveu jaren met niet mmder dan 13 millioen, en later nog met 27 millioen. Hij
bedraagt dus nu cc. 47 millioen pond sterling, bij een
jaarljksch budget van omstreeks 5 1/., millioen pond.
Ter wille van de chronolog ische volg orde vermelden
wij pier dat het bestuur der afzonderlijke provincien, in den
loop der jaren tot negen vermeerderd, in 1876 werd opgeheven : het land werd then verdeeld in 81 graafschappen,
die hunne verteg enwoordigers zendeii naar het Parlement,
to Wellington. In het hoogerhuis hebben thans 2, in het
lagerhuis 4 Maori's zitting.
De voorspoed der Kolonie werd in 1879 voor geruimen
tijd verstoord door een ernstige crisis, ontstaan door de
lage wol- en tarweprijzen en door wilde landspeculatien.
Die lage prij zen hielden tot omstreeks 1894 aan, en leidden
tot den financieelen ondergang van vele kolonisten, ten
slotte ook van de bankinstellingen, die geld verstrekt hadden
op vrij waardeloos geworden onderpanden. De Bank van
Nieuw-Zeeland, die van 1886-94 niet minder dan vier
nlillioen pond sterling verloren had, wendde zich om hulp
tot den Staat, en om een alg emeene ramp to voorkomen
zag deze zich genoodzaakt, de instelling voor zijne rekening
to nemen en de vorderingen der schuldeischers to waarborgen.
Daarmede, kan men zeggen, was de crisis voorbij . De
groote toeneming der wolproductie had gaandeweg het nadeel
der lage prij zen vergoed ; de goudindu strie was achteruitgegaan, maar had tot zekere hoog to een tegenwicht gevonden
in eene belangrijke steenkolenexploitatie ; de uitvoer van bevroren vleesch, ook van zuivelproducten, nerving in ruime
:mate den minder loonenden uitvoer van tarwe.
Intusschen leidde de crisis in verschillende opzichten
-tot regeeringsmaatregelen, die in verband met de tegen-
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woordig e m aatschappelij ke toestanden, wel vermelding g verdienen. Hun, die her to lande beschermende rechten aanprij zen als middel teg en. werkeloosheid, zij herinnerd dat in
het sehaars bevolkte en met hooge invoerrechten gezegende
Nieuw-Zeeland in 1886 de toestand zoo was, dat de regeering
het noodig achtte, den menschen die Been werk konden
vinden, de g eleg enheid aan to bieden dozneingronden to verkrijgen : ieder huisgezin 12 tot 24 hectareu, tegen betaling
eener rente van vij f percent der geschatte waarde. Deze
rente werd echter over de eerste twee jaar kwijtgescholden,
en de menschen kregen bovendien, zoo n.00dig, een voorsehot
uit de openbare ka . Op dezen v oet hebben tha ns on g eveer 80() huisgezi nne n zi ch op donleingrc )nd g evesti gd.
Ten bevordering bran het kleina. grondbezit zijn sedert
1892 verschillende land; oederen door den 5taat terugg ekocht,
ten eiude op soortgelijke wijze, tegen betaling van een
jaarljksche pacht, in kleine perceelen to worden uitg egeven.
De reg Bering kreeg daartoe in g enoemd j aar de beschikking
over drie rillioen pond sterling; van dit bedrag is tot dusver een half millioen uitg egeven. Er wordt g eklaagd over
misbruik in dien zin, dat de verkoopers der land.erijen zeker
zijn van eene g oede betaling wanneer zij tot de vrienden
der regeeringspartij behooren.
Gelijk ten onzent door de socialisten wordt gezegd
dat „de bezittende klasse gees andere moraal huldigt dan
die der hebzucht, dat Naar eenige drijfveer is het meest
schaamteloos winstbej ag ", zoo lezen wij van het socialistisch beheer op Nieuw-Zeeland, dat het niet anders is dan
„georganiseerde zelfzucht en corruptie", een nieuw
bewij s dat politieke leuzen overal ter wereld misleidend
zijn; men ziet eer den splinter in andermans oog dan den
balk in eiggen gezichtsorgaan. Op Nieuw-Zeeland zijn de
redenaars, die alles beloven wat maar verlangd wordt, de
gewilde candidaten ; om hunnen invloed to vermeerderen
en hunne staatkundige vrienden to kunnen bevoordeel en,
wordt steeds meer binnen den kring der regeeringsbemoeiingen getrokken.
Zooals wij reeds ter loops opmerkten, herscht er het
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algemeen stemrecht in nagenoeg onbeperkten zin, alle personen, Europeanen en Maori's, mannelijke en vrouwelijke,
zijn kiezers zoodra zij 21 jaar oud zijn en een jaar in de
kolonie, drie maanden in dezelfde plaats gewoond hebben.
Zelfs de gevangenen zijn niet uitgesloten.
Van de invoering van het vrouwenkiesrecht (in 1893)
wachtte men belangrij ke verandering en, die echter achterwege zijn g ebleven. Verkiesbaar zijn de vrouwen nog slechts
voor stedelijke ambten ; in eene plaats was eene vrouw een
jaar lang burgemeester.
Eene practische bepaling luidt dat de namen van hen,
die v^tn hun kiesrecht geen gebruik maakten, van de
kiezerslijsten geschrapt worden.
Ten einde landbouw en veeteelt zoo weinig mogelijk
to belasten en de binnenlandsche nijverheid aan to moedigen,
heeft men ter bestrijding van de belang rij ke staatsuitgaven
in de eerste plaats Neil gezocht in hoog e invoerrechten :
gemiddeld 24 pOt. van de waarde. Maar er is steeds weer
noodig : de democratie stelt hooge eischen, gelijk wij straks
reader zullen zien. Van de 47 millioen pond, die door
leenin g verkreg en zijn, is niet moor dan 18 millioen voor
direct productieve werken besteed, van de andere 29 millioen
moet ook rente women betaald.
Naast de in- en uitvverrechten, die niet minder dan
36 pCt. der totale inkomsten leveren en de opbrengsten
der spoorwegen (24 pOt. van dat totaal) is eon belangrijke
bron voor den iiscus de zegelbelasting, die voor 15 pOt.
in het landsbudget prijkt. De grondbelasting is tot dusver
zeer matig, en wordt geregeld naar de „prairiewaarde",
d. i. de waarde van den onontgonnen g rond ; or is echter
krachtige aandrang tot periodieke herziening van dozen
grond en tot verhooging van den cijns.
De inkomstenbelastiug heeft op Nieuw-Zeeland ook
reeds hare intrede g edaan : zij is progressief : inkomsten
beneden de 300 pond sterling zijn vrij ; die tusschen 300
en 1300 pond betalen 2 1 /2 pOt., die boven laatstgenoemd
cijfer, en ook aBe maatschappijen, 5 pOt.
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Het is pier misschien de meest g eschikte plaats om
melding to waken van de krachtige beweging, die zich in
de laatste jaren openbaarde tegen het gebruik van sterken
drank. In 1895 is een wet aangenomen, waarbij is voorg esehreven dat elke drie j wren, bij g elegenheid der parlementsverkiezingen, in elk kiesdistrict zal worden gestemd
over de vraag, of de bestaande gelegenheden tot drankverkoop zullen worden verminderd of geheel opgeheven. Wanneer drie-vijfden der kiezers zich hiervoor verklaren is
a,ldus besloten, en wordt zonder eenige schadeloosstelling
tot de smiting der bedoelde g eleg enheden, geheel of g edeltelij k, ^ v ergeg aan . Ret eerste g e v olg hiervan_ is, dat
tuemand der drankverkoopers zeker is, of hij niet binned
Brie jaren zij n e zaak verliest, -- en dus, dat hij alle niet
o ii middellijk noodige uitgaven daarvoor vermijdt. De restauraties, slijterijen enz. laten alzoo veel to wenschen over.
Na de eerste stemming werd in een. district alle verkoop van sterken drank verboden ; in 't geheel werde 7()
inrichting en opg eheven. IJdel is de vrees, dat men to
eeniger tijd zijn kostwinning kwijt raakt, derhalve geenszins.
Waar de arbeiderspartij en zoo groote rol speelt als
op Nieuw-Ieelan d het g eval is, is natuurlijk veel g edaan
voor de arbeidswetgeving. De voornaainste bepalingen,
daaromtrent in de laatste jaren gemaakt, zijn de volgende.
In de fabrieken
dat zijn alle werkplaatsen met
ininstens twee werklieden is de normale werktij d gesteld
op 48 uur per week, dus gemiddeld 8 uur per dag. Maar
deze wren moeten zoo worden verdeeld, dat een namiddag
geheel vrij blijft ; meestal wordt dus gewerkt van 8-12
en van 12 1 / 2
51 / 4 , en een dag van 8 12 1 /4 nun.
Aan dit voorschrift wordt met de meeste g estrengheid de
hand gehouden. Men dringt thans naar een verkorting tot
44 nun, zoodat
met behoud van den halven vrij en dag
nooit nicer dan 8 uur per dag behoeft gewerkt to worden.
Overwerken is geoorloofd, wanneer patroons en werklieden het daaromtrent eens worden; voor werklieden beneden de 18 jaar en voor alle vrouwelijk personeel is
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bovendien de toestemming van den fabrieksinspecteur noodig,
welke voor hoogstens 30 a 40 uur per jaar gegeven wordt.
In elke plaats vindt men zoowel inspecteurs als inspectrices,
die o.a. hebben to waken dat kinderen beneden de 14 jaar
in 't geheel niet in de fabrieken worden toegelaten ; die
beneden de 15 jaar, slechts wanneer zij de vier klassen der
volksschool hebben doorloopen, en alle personen beneden
de 16 jaar alleen dan wanneer zij bij geneeskundig onderzoek geschikt bevonden zijn voor den fabrieksarbeid.
werkstakingen kwamen veelvuldig voor. Om daaraan
een eind to maken, zijn in 1894 bij de wet verzoeningsraden ingesteld, waaraan alle geschillen tusschen werkgevers
en werknemers moeten worden onderworpen. En daarbij
is verder bepaald dat, wanneer de verzoeningsraad niet bij
machte is het geschil op to lossen, dit gebracht wordt voor
het centraal scheidsgerecht, welks uitspraak beslissend is;
dit gerecht bestaat uit drie leden : een reciter en een vertegenwoordiger van elk der partijen.
Door deze regelingen zijn de werkstakingen nagenoeg
g eheel opgehouden, maar de verhouding tusschen beide
partij en is er niet beter door geworden. De bemiddeling
der verzoeningsraden treft zelden doel en meestal moet het
scheidsgerecht beslissen. Opmerkelijk is de mededeeling
dat er veelvuldig quaesties worden gemaakt, om het getuigengeld (een pond sterling per dag !) to verdienen. Men hoort
daarbij telkens den regel verkondigen en wie weet, als
de physieke, niet de intellectueele meerderheid beslist, is
er wel kans dat die regel ten slotte Belden zal dat een
goed of een slecht werkman in hetzelfde yak recht heeft
op hetzelfde loon. Het spreekt echter van zelf dat daar mede elke prikkel tot ijver en tot vermeerdering van vak kennis verdwijnen zou.
De machtige arbeidersvereenigingen streven natuurlijk
steeds naar vermeerdering van haar invloed, ten koste van
dien der patroons. Maar zij streven daarbij wel eens Naar
doel voorbij. Zoo was er een rijwielfabriek met 80 werklieden,
die sommige onderdeelen, welke bij invoer onbelast waren,
nit Amerika ontbood. Om den „nationalen arbeid" to
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inkomend reefrt - 20 pet. der waarde - zoude worden
geheven als van complete rijwielen, en men luisterde niet
naar de vertoogen van den fabrikant. De heffing werd
goedgekeurd, met het gevoig dat de fabriek gesloten, en
de werklieden ontslagen werden: het kwam den fabrikant
nu voordeeliger iiit, complete rijwielen uit Arnerika to
doen komen.
Als minimum-loon geldt, in de steden, acht shillings
per dag; kleermakers krijgen 10, metselaars en timmerlieden
I 2 shillings. Op het platteland bestaat het loon uit omstreeks
20 shillings per week met kost en huisvesting.
lijk in de fabriokeii moeteii, volgens (IC wet,
le winkeis de otidergesehikten eeii iniddag in de week vrj
hebben p weiken dag de ,-rife middag vail, worth piaatselijk
bepaald; meestal op Woensdag of Zaterdag. De we rig
wordt bij contract geregeld, en mag voor vrouwen en jongelieden hoogstens 54 uur per week bedragen: voor bet
gansche person eel inoeten stoelen beschikbaar zijn. Iii den
regel zijn de winkels open van 9---6 uur, of, op den dag
van den vrijen iniddag, van 9-1 uur.
In 1898 is de wet tot staatspensionneering van nude
werklieden afgekondigd: mannen en vrouwen, die 25 jaar
in de kolonie gewoond hebben en 65 jaar oud zijn,
ontvangen uit de staatskas een pensioen van 18 pond sterling,
wanneer hun eigen inkomen minder dan 34 pond bedraagt;
is het inkomen hooger, dan is het pensioen lager; en wie
52 pond inkomen, of een vermogen van 270 pond bezit,
krijgt nets. Veroordeelden, vagebonden, dronkaards zijn
uitgesloten.
Volgens de laatstelijk bekend gemaakte cijfers waren er,
ulto Maart 1900, 11285 gepensionneerden (10281 Europeanen,
1004 Maori's}, die to zamen 157342 pond per jaar kosten;
een jaar to voren was dit laatste cijfer 127319 pond; zooals men
ziet, eene niet onbelangrijke stijging. En op het budget voor
1901 meende men reeds 200,000 pond to moeten aanvragen,
omdat verdere toeneming van het cijfer verwacht werd.
0.E.113
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De opmerking is zeker niet onjuist, dat wat her onder
den schoonen naam van arbeiderspensionneering geschiedt,
niet anders is dan eene algemeene armenbedeeling. Maar
wat vooral als bezwaar geldt is dit : indien de 65 jarige niets
bezit, ontvangt hij ongeveer een shilling per dag, wat bij
den boven medegedeelden ioonstandaard wel weinig is. Hij,
die wegens zijne klimmende jaren niet meer voor alle werk
geschikt is, kon vroeger veelal nog, met lichteren arbeid,
een half loon, stel 4 shillings per dag, verdienen ; hiervan
is thans geen sprake weer, door het drijven der arbeiderspartij, die van zoodanig verminderd loon niet weten Wilde,
is hij in vrij wat slechter conditie gekomen. Alleen voor
iien, die tot alle werk onbekwaam zijn, is de staatspensionneerixig een uitkomst ; maar voor hen is zij zeker niets
tinders dan staatsarmen zorg.
Het oordeel over de gevolgen der arbeidswetgeving is,
volgens The Liberty Review van 15 Juli j.l. geenszins gun.stig. „Gewogen en to licht bevonden", zoo luidt het
o pschrift van een artikel, waarin de heer E+ w i n g t o n, to
Auckland, met verwijzing naar verschillende dagbladen van
Nieuw-Zeeland, den toestand schetst. De verzoening Braden,
zoo vernemen wij, zijn eene failure gebleken. Onder de
lasten, aan de industrie opgelegd, is deze bezweken. De
New-Zealand, Observer van 27 April geeft daaromtrent eene
treffende teekening, met de toelichting dat alle verandering
geen verbetering is. Aan de eene zijde wordt de vroegere
toestand afgebeeld : een groote schoenmakers-werkplaats,
vol werklieden, met tal van wagens en kisten, gemerkt
N. Z. fabrikaat ; daarnevens een kist ingevoerd goed. .Aan
den anderen kant, de toestand na de arbeidswetgeving :
twee werklieden in een nagenoeg ledige fabriek, daarnaast tal van kisten met goederen, aangebracht nit Amerika, Duitschland, China, Australia. Ondanks een besehermend recht van 331 3 pCt. ! !
De gelederen der werkloozen nemen toe, verklaart
E w i n g to n, ondanks het feit dat reeds over de 5000 man
profiteeren van de officieele werkverschaffing, en velen naar
Zuid-Afrika gaan .... „Het zal langzamerhand duidelijk

459 woMen, dat politieke wetten niet gedurende langen tijd
de natuurlijke en economisehe wetten kunnen bederven
zonder jammer en ellende to veroorzaken. ilet is niet
tegen to spreken, dat onze arbeidswetgeving in menig
opzicht groot nadeel heeft gebracht; maar zoolang wij
jaarlijks nog onze staatsschuld met een millioen pond
sterling kunnen vermeerderen, kan ons land in de aangenomen richting doorgaan. De Blemel alleen weet wat wij
zullen doen wanneer Jo h n B nil inziet dat onze schuld
bet maximum heeft bereikt ".
Hit taatkundig program, op ht arbeiderscongres to
\'Veilington in 1X99 vastgesteid, bevat de volgende hoofd
pwiteu:
erkeiiriitig van bet beg irisel van minimurnlooii your
a._ le kiassen van arbeiders;
verbod van arbeid van vreemdelingen op contract;
nationalisatie en staatsexploitatie van alle mijnen;
afscha#ing van alle belasting op levensbehoeften;
verhooging der grondbelasting;
regeling ran den verkoop van het domein en periodieke schatting der beiastingswaarde van in pacht uitgeg even gronden;
invoering van bet referendum;
staatsexploitatie van alle verkeersmiddelen, to water
en to land;
hervorming of afschaffing van het hoogerhuis;
invoering van een algemeen ouderdomspensioen;
stichting van een staatsbank met monopolie van de
uitgifte van papieren geld;
beperking van den individueelen rijkdom, door eene
progressieve vermogensbelasting of andere wettelijke bepalingen;
invoering van bet parlementair stemreeht bij de stedelijke verkiezing en ;
verbeterd lager, middelbaar en hooger onderwijs.
Men ziet: het program is voorloopig vooruitstrevend
genoeg!
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Men vergete niet wij wezen daarop reeds dat
een land met buitengewonen natuurlijken rijkdom en een
betrekkelijk geringe bevolking zich de „weelde van kostbare
proeven" kan veroorloven. Tot nog niet heel lang geleden
scheen het dan ook dat de „conservatieven" in NieuwZeeland, zij mochten al het hoofd schudden over de verzaking
van verschillende staathuishoudkundige ggrondbeginselen,
zonder g root bezwaar den uitslag dier proeven afwachtten,
wel overtuigd dat men de nadeelen, door de sociale hervormers verwekt, weer to boven zou komen. Eerst in den
laatsten tijd, nu de nijverheid kwijnt, de werkeloosheid
toeneemt en steeds hoogere lasten op de staatskas worden
gelegd, worden zij wij zagen het boven onb erust.
Maar wat hun nog veel meer bekommering baart, dat is
de verreg aande demoralisatie van het bestuur : de parlementsleden weten munt to slaan uit hunne positie, stellen de
algemeene kas ter beschikking van hen zelven en van hunne
vrienden, het persoonlijk belang wordt boven het algemeen
belang gesteld. De ellende, die ontstaat wanneer het
kamerlidmaatschap tot een kostwinning wordt verlaagd,
wordt op Nieuw-Zeeland meer en weer gevoeld.
Wel moet het een rijk land zijn, waar op ieder bewoner gemiddeld een schuldenlast van omstreeks zeven
honderd gulden rust, waarvan jaarlijks rente en afflossing
moet worden betaald ; waar, afgescheiden daarvan, aan de
schatkist zeer hooge eischen worden g esteld.
Volgens de laatstbekende statistiek, over 1898, had de
invoer eene waarde van 8 3 /4, de uitvoer eene van 12 millioen
pond sterling. Van 1861—'98 werd voor niet minder dan
70 millioen pond aan mineralen geproduceerd, waaronder
voor 54 millioen aan goud ... .
Maar de rijkdom des lands ligt niet in de mijnen, van
hoeveel belang die ook mogen wezen. Nieuw Zeeland is
bovenal rijk door zijn vee : 20 millioen schapen, 1,2 millioen
stuks rundvee enz. zijn de voortdurende bronnen van welvaart. In 1898, Coen de waarde van den uitvoer op 101/2
millioen pond werd geschat, deelden de producten van veeteelt in dit cijfer voor 7 1 /2 millioen, die van den mijnbouw
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voor slechts een millioen. Onder dat bedrag van 71 /2 miliioen vinden wij 41 / 2 millioen pond voor wol, 1 1 / 2 millioen
voor bevroren vleesch, 1 1 2 millioen voor boter ; de rest voor
vet, kaas, kruiden enz.
Zulk een land kan zelfs, tijdelijk althans, een kostbaar
'en g edemoraliseerd bestuur verdragen.
den Haag, October 1901.
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Zoon.
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Er is wellicht Been beter wijze de bespreking van
Hollan dsche moderne paezie in to leiden, dan door een g edicht, dat bijna een halve eeuw g eleden in Eng eland het
licht zag, reeds in 1873 ten onzent door H u e t werd bekend
gemaakt, in 1885 door M. v an W ale h e r en v-ertaald, en
thans op nieuw, in herzienen druk, het Hollandsehe publiek
werd gang eboden.
In het werk toch van E1is. Barrett---Browning,
waa rin een belang rij k deel van haar eig ezi leveu in beeld
gebraeht is, worden ook de groote vraagstukken van het
maatseha ppelijk l ev en harer dageii telkens en telken s van
alle z1jclen belieht, levensbesehouwillg teg•en ver leveilsbes(houwing geplaatst, en wordt na eev boor en weder-hour
ten 1aatste eeu verzoening beer<)efd, eeti )mprc)zliis aa,.ugegeven voor partijen, die in den a.anvang zoo hopeloos
verdeeld 1eken, dat er van cu verzoenin wel nooit sprake
scheen to kunnen zijn.
()f de verzoeniiig dale cook wel deti_nitief is geweest, die
door het huwelijk der beide hoofdpersoneii : R c> in u e y
L e i g h, den man met de socialistisehe aspiraties, yin zij ue
nicht A u r o r a L e i g h, de vrou w met het dichter-ideaal,
a is het ware g esymboliseerd wordt, mag, de g ebeimrtenisseu
van onzen eigen tijd in aanmerking g enomen, terech t
y jfeld. En wanueer wij aan het eiud van het
worden bett
bock een gelnkkig huwelijksleven voor de beide hoofdpersonen m.ogelijk achten, dan is het niet omdat de eene beschouwing, (dat men om de a ardsehe ellende to lenigen
de stoffelij ke levensvoorwaarden v erbeterend nit moet g aan
van de gemeenschap, die daarna als van zelf de geestelijke
verhef ng van het individu zal ten gev olg e hebben) de
andere beschouwing (dat men van den inwendig en mensch
heeft nit to gaan om de massa niet alleen tijdelijk, maar
v oortdurend op een hoog er plan van le`- en to houden)
met afdoende argumenten tot de erkenning van ongehjk
heeft g enoopt, maar veeleer omdat die beide menschen na
bittere dwaling het betrekkelijke van al onze waarheid
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hebben leeren inzien en begrij pen, dat wij in het leven wel
ooze hoog e aspiraties, ons heilig ideaal voor oogen hebben
to houden, maar tegelijk, willen wij niet armer worden dan
de armsten, moeten bestaan van de vruchten, die ons, in
kortstondig seizoen, onze levensboom aanbiedt.
Het was op een sehoonen Junimorgen, dat A u r o r a,
„aan de grens van twintig jaren" staande, het huis van
hare tante, (een bekrompen vrouw, die Naar na den dood
van A u r o r a's vader opvoedde) in de vroegte verliet om
de eenzaamheid van het ochtenduur to genieten. Zij zegt :
,, ' k Was blij dien dag ; de Juni was in mij
„Met al aim scharen nachtegalen, die
„In ' t donkey zingen, al zijn rozeknopjes,
„Wier kelkje een blos omsluit. 'k Gevoelde mij
„Zoo jong, zoo sterk, zoo zeker van mijn God!
,,ZOO blij, dat mij mijn blijheid wijsheid dacht,
„En, oud als twintig jaarge , tJ mij geviel,
„Mijn kindertijd in kiuderlijken cohorts
„Terug to roepen, nog eens aan to zien
„En dan vaarwel ! In welken speelschen luin^
„Ik 's morgens vroeg naar buiten sprong, geen tijd
„Mij gunde om maar mijn hoed bij 't lint to grijpen,
„Mawr door den dauw op 't grasperk met mijn kleed
„Een groene streep trok naar de accaciaboschjes,
„Om tot -ver j a ardagsviering mijn verbeelding
„vrij spel to laten in de vrije lucht,
„Eer tante ontwaakte en blijden droom verjoeg. (blz. 43.)

Daar bekranst zij zich, schertsend, met een dichterkroon van klimop, daar, blozend wordt zij, door Naar ongewenscht publi ek bij deze vertooning, Naar neef Rom n e y
L e i g h, gevonden. Maar als deze zich minachtend over
haar, door hem ontdekt, dichterschap uitlaat, zeggend dat
de Vrouw slechts voor een eigen kleine wereld voelt :
„Er sal Been Christus uit U opstaan, - nocli
„Een dichter, naar ik meen." (blz. 51.)

dan vindt zij op dat woord een snijdend weerwoord.
En als Rom n e y L e i g h, die Naar des ondanks wel zeer
lief heeft, Naar ten huwelijk vraagt met deze woorden :
„'k vraag om liefde,
Die heeft ze, oni Leven in gemeenechap semen
Bij zwaren pliclit."
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Dan heet het van Naar kart:
„Neef R o

In ii

e y, wat gij liefliebt is Been vruuw,,

„Het is ecu zaak : cezi helpster hebt ;ij noodig,
„Niet ecu beininde, eeri the uw streveu steunt,
„Zelf' zunder st-.reveii. Eclel is ow zaak,
,,Uitrnuutend is ow duel, maar ik, het eene
„Als 't ;inert u.izwa;uclig zijnde, ik vorm Your ^liij
„Va ^ i tickle ecu anik• t (lenkheelcl. Dus vaarwe{. (blz. "S8).

En zoo g aan zij van eeii, om iii de lang e jaren die
v olgeu, -- en waari n Romney Leigh de door hem beg eerde helpstcr M a r i a u Er 1 e door de intrigues van.
Lady- ' a 1 d e 1n a r weer verliest, - --- eels zaam to blijven,
totdat „leveil c r t r t < ^ odlot sameubreu eu wat zij eens scheidden."
Zijn cigen landhiiis is vcrbrand in dommeu haat door
ilerelf'de uie ^ ls hen, anti wie R o lll a e v L e i g h 4jn edel
streveti ten koste 1ct de. I)e 1• eddiu van ecu lamilieportret,
dat A cl r ^ r a t eleek, lieef't hij met het licht zijner oogeii
heta,ald. E ii uiterlijk blind, maar i.nwendig all ziende geworden, treedt hlj v (a ^r A u r o r a, die zelve heef't leerev
ziev dat de LieMe de nieeste is, weer dare K in st (;99.)
De «acht is ! u ng ekoineu , de man it is t i ver het Italiaausche landschap opg eg aan, en, zeg t Aurora:
iv ii dun t'
Uiett .ti t ^ tot sutut tii:tf et ^ , aangc•Ieuud
tnijo kIeeclitug tri1(1C crt
„ l̀lil ^ dic • ht, ilit ze

1111lllU

vreelnd, t'lel'trist h Ievetl, en 1uijn wang.,en
,.Nit bioosdet ^ , c(a ti i'erbleekteu Idj de streeling
\T. 111 't tlooi ziju :uleut aangeraakte hair.
Terwiijl di • guudeu tuaan dat t • your oils lung,
„
„A is i tnerk via ecu verheven jammerdeel,
,,Zijnde :lltijd slel • hts duo, (• i• n van ons t,e zic•u.
,,Sprak daur ecu stein. zacht, schiehjk als eeii zurht ,
,,Ofsehooli, gevoelde ik, sprekende nit, ecu Inch
„GGodlof, slat Hij mij blindde urn i;e doer zien
„Straal voort, Aurora, dierbaarst zieleliclit,
„Dat ee uwig over ui a c • ht en dad' gehiedt
.
,,Ik ben gelu.kki
,, Mijri geliefde,''
„Zoo lung die stem, „tot werken

Lijn

wij Ilier,

„En werken kan de menseh alleen voor niensehen,
„Moet, za l zijn werk hier vruchtbaar zijn, beg ri j pen
,.De ineu. chheid, dat zijn arbeid menschlijk blijve,
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„Opric^hten ' t xnenselilijk lic;haant door de ziel,
„Ais (0(1 in 't er^t."
,,] faar " zeide ik, „staaii op de .garde
„Uxn 't op to riehten (mensehlijk is ook dit)
„want niets is hood; vat islet is laag geweest :
Verhoogd, sprak

Ft^n, wordt liij, (lie zieli vernedert

„A1s God in 't eind."

Dit is dier beiden beurtzang ; ik heb niet de mooiste
gedeelten uit het boek geciteerd, rnaar, kortelijk, die het
best zijn bedoeling illustreeren. Het is niet mogelijk van
de schoonheid van het geheel een denkbeeld to geven,
waarin echtvrouwelijke teederheid aan mannelijke kracht
van zegging g epaard is, waarin karakterteekening 1) natuurbeschrijving 2) en een als onuitputtelijk beeldend ver^
mogen 3), om strijd onze bewondering wekken. Pat er,
ondanks de zorg door de Hollandsche schrijfster aan de
vertaling gewijd, veel van het laatste verloren ging, mag
vooral daar zij zelf erkent hoe „mooi Iaudsehap of mooie
schilderij, in Spiegel g ezien, moet verliezen aan grootte,
aan frischheid, aan wezenlijke schoonheidswaarde " , Naar
zeker niet tot streng verwijt worden aangerekend. Hoe
moeilijk het is Engelsehe verzen to vertalen heeft ten
onzent, om maar iets to noemen, de geroutineerde B u rg e r s d ij k bewezen, die van de sublieme son.netten 4) van
1) Ali h.v. Elie der Taiite, bi. 10--77.

2) Italic: bl. 296. Engeland : blz. 29 vlg.
3) Loo blz. 15: ' k Leerde a,f inijn zoete woord3e5 Ita.liaa,nseli
Die nog bij iedere golvIng van mUn hart
Ms waterlelies over 't Engelsch dreven.,
of, van Romney Leigh gegproken:
Ale winterenceuw
Tot ledge nesten, ;ras tot graven, moe
Tot vooht'ge steenen, Julizonneschijn
Dour seheuren tot rumen, troostende engeleiu
Door zwaar verlie4 tot treurenden, Godzelf'
Tot mensehen door verschrikkingen des dock,
'Loo kwam hij ongeroepen overal
Waar Teed Was.
4) lk onderzocht tot nog toe slechts de sonnetten 5teleelmatig; dat
de drama's er beter afgekomen zijn geloof ik niet; ik kan het echter niet
zoo etellig verzekeren.
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S h a k e s p e a r e ongeveer niets heeft overg elaten. Intusschen,,
M. van W a 1 c h e r e n 's taak was g emakkelij ker, zij had
slechts met het rythme van den zin, met de structuur der
verzen, niet met het rijm to kampen. Niet geslaagd leek
o. a. mij de vertaling van deze beschrijving eener processie;
in het Engelsch aldus :
A train a# priestly banners, truss and psalm,
The white-veiled ruse-e ^• e ^ wned maidens holding ril ^
Tall tapers, weight y for such wtists, aria at
To the hint•' luminous tremor of the air,
And ietti tlg drop the w hite' wax as they well
'hi f at t Itf' hi.h ^^ p's water at tin ' ^ •hureh
( 1 ^ lr. 11 '1'aitr'hn. l; ^ I. 1 872).

Ii

ILt't F1 )iiltitt(ISuli t^'c'W()I't1e11 tt ^ i

V

•

^ l ^ ik t ^^ ( ^ ;i r ^^

t'tt I ^ r• teist t'r• tit 0c'1
t't kr ^ iiereti. kinisuit psal no' a

En lnaagden 1vitgesInierd, t hair
I)ie Lange kaarsen,

vuot'

Ill y ! ('()/,E'tl,

Iota' l)uls it' 'zwaal'.

Se hum
hiulden tegel) 't ttillend etherblat ^ w,
I) ^ ' a-ittc' was .tt'(lr(1l)hlei)(l up ttarn- (rad
Naat' t kerk;reicinty, tvani' hair (lu ltnsttt

vae lit It.

(+)1. 4}.

Stond het aati mij to doer, e u ik Beef lniju vert,aIing
voor beter, ik zou hies' rtiet opg ezie ii hebben teg en een
eenigszins verouderd „wijle", dat trouwens P o t g i e t e r nog
iii „Florence" g ebruikt en ik zou vertaald hebben :
,,E€ a stout viii I1rie`terlijk&' vaandels, kt'uis en psi In1 .
.,Wit-wijld&', rur).-gei;roonde maagden, ^ irage)id
„De lunge knarseu. i,waar y our 'it Ike
111011 • ' t hlai ^ w- lie hti3nd bev e ^^

„Sehuin

1)0ISea,
I-Ii

a tie I mitt,

„En latend drol ^ 1)len Witte was in 't gaaa
.,'Pet Kerke ' „ ^ it 'S hi.sr • hups {ledge hostic tr eteu.

Op som.mig e plaatse n heeft de vertaalster, al to zeer
gedachtig aan het vormschoon van het rijmlooze vijfvoetige viers, dat behalve in zijn wisselende rustpoos in het
stafrijm >) gelegen is, het vers leelijk in plaats van mooi
g emaakt :
5) Ik koni up dit oiidet • tverp straks !_)ij ^ ieu huudel van den dichter°
v e r w e ij nog terug. ( )nsehoon Jijn voor mijn gehoor nog repels alb:
t }n wanke l l_^a re wa arheid blij ve a bli kke i r, p. 28.
In eigen aanclrift dwingt, -- a11eetr hewijst p. 30,
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y . b1z. 7. In 't ongescltonden schoon geheimeniB''.
wat onwelluiden d klinkt, minder nog om de beide Sch's.,
dan wel omdat zij onmiddellijk op elkaar volg gen en om de
daaraan gecopuleerde o-klanken. Men leze slechts (een
oogenblik niet op de beteekenis, rnaar op het geluid lettend) :
b

„In 't schitterend en schoon geheimenis",

om to voelen dat her de alliteratie wel zijn voile zwaarte
behoudt, maar dat de onharmonisehe klankbotsing verdwenen is. Regels als „Van onbeantwoorde genegenheen" zijn
slap van leegte en voldoen niet aan de volheid van het
•origineel, terwijl kooplieden-en-dames-constructies als
„Die even afdaalde nit zijn hooger sfeer
Uit vrees hun ziel encanailleeren mocht" (blz. 11).

tegen den acrd onzer taal strijden. Met het voorafgaande
is, ik erken het, noch recht g edaan aan het origineel noch
aan de vertaling, maar de vertaalster nerve dit weinige
voor lief, met de verzekering dat Naar werk aan ieder die
de schoonheid bemint, maar het Eugelsche gedicht niet kan
bereiken, en Loch het samenzijn met een hoog gestemde,
rijk begaafde vrouwenziel begeert, onschatbare dienst bewezen heeft.
2.
Doet het g oed en verruimend aan, een dichteres als
Mevr. B a r r e t t B r o w n i n g de groote wereldvraagstukken
to zien formuleeren (ook al bevredigt ons de oplossing niet),
gaan wij met volkomen overgave mede op den stroom van
hartstochtelijkheid, die het gansche gedicht doorvloeit, niet
minder treft de stem van G u i d o G e z e 11 e, waar hij ons
met bewogen klank reeds in de eerste verzen van zijn
bundels toespreekt van zijn innig geliefde taal, van zijn
innig geliefd land, en, diepste schoonheid van al, van zijn
innig beminden God.
Het imperialisme, of wel de eenheidsdroomen van
evenmin is een regel als van G e z e 11 e: (I 285).
„Weeroin nu overal zijn' scherpe schichten
man overlading vrij to pleiten.

schiet"

to verdedigen, of
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menschelijke gemeenschap, zij hebben de breedheid van idee
voor zich, maar hoe wijd Babylon ebouwd werd, hoe hoog
zich in den glans van electrische booglampen de Witte
huizen verhefen aan de waterer van het wereldverkeer, de
zoetheid vaii een avondklok, die hoar vesper over de verlaten heide uitluidt, de harmonieuse tang van een leeuwerik
in het gouden morgenlicht, is meer.
Hoe weet, waar straks nog Rom u e y L e i g h's leven
en streven voor ons opeugi.ng, en wij mee-instemden met
zijn argumenten voor Inenschelijkheid en recht, hoe weet,
waar ors ZOO (-VCrl Eli a bet h Br o w n n het Parijs
hirer dry g eu voor oo h m tooverde, ons door I raukrij l; bliksem.,nel 1neev-oerde lati • s Lv(m „een von k. gezien en uitgetrapt",
tot waar Miarseil I e i u.et den niorgei 1 reel
.1'Ic^t
litt^ ^
1'c ^ c), • c•e( • !1ter• b,,nd gereeci,
t ()ntblc)ute k

It)

e„ cia<,r,,c Ittei•,
l)1,,UW

tegen t, z,verk,

iuiz r i3^irc1 ; c1 e^nwig lie Iite

Zee

i k leg hoe weet deze schrijver op zijn beurt van het oog enblik of aau dat hij n begirt toe to spreken, a vast to
houdev o111 van zijn schijnbaar kleiuere, maar inderdaad
even groote wereld to verhalen. Hij is er zich wel van bewust, dat hij strijdt voor lets dat straks zal worden aan.gerand, ja reeds i,.5 aangetast. Iimmers, zegt hij „rondom ons
„wordt het van laugst om wij der en g rooter ; gedachten,
,,menschen en zaken vlieg en, met de snelheid van den
„bliksem, over end weder, 't roert alles en 't waagt dat er
zoo behooren wij dan ook sterker hand to slaan en
„gesloten to houden aan al wat er nog Vlaamsch is: aan
„Vlaamsche taal, aan Vlaamsche zeden, aan Vlaamschen,
„dat is Katholijken Godsdienst en Christene Godvruchtig„heid." En, als om metterdaad het goedrecht van het
Vlaamsch to bewijzen zingt hij ons reeds van den aanvang°
of strofen voor als :
ve Maan bij ors i5 geen Godira,
„Haar 't beeld der zuivere Maged,
„de Moeder van de zoete Mm,
„wier 't Vlaamsehe hert behaget.
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„De jonge wiedster galmt heur lied,
„van 's morgens vroeg aan 't polken 6)
„en ze antwoordt diezi ze niet en ziet :
„den leeuwerke in de wolken." (hl. 12. dl. 1).

Strofen, die met melodieusen toonval H o o ft s:
„Son dreicht one vrij met duisternis
„Schuilt aehter wolcken bloode.
„Soolanck mijn Joffrouw met ons is,
„Sijt ghij er niet van node.''

als van verre oproepen.
En even houd ik den adem in om to wachten voor
het vorder lezeu en met ooren en oogen, met verstand en
gevoel, meet mijn heele wezen to g enieten van de zekerheid,
dat Kier een pour dichter aan het woord is. En wat volgt
beschaamt de verwachting niet, integendeel, hoe verrukkelijk komt het oude stoere Hollandsch op mij af, als het
zoete Middel-Eeuwsch, de taal van F e r g u u t, of, krachtiger,
van M a e r 1 a n t, maar dan met teederder hoot in de keel,
alsof her de dageraad bezong en wordt van een taal, die
bestemd is na het matg oud van dext morgen n og eens haar
voile middaglicht ui.t to pronken.
Oh! d'handen (lie, nu toch, het werken versmadeu,
Gaan blij, met godvrnehtige keersen geladen,
En treden eerbiedig, in lavgzamen stoet,
Eeii helnelgezondenen man in 't gemoet.

Het is anders, het is niet zoo kleurig als het beeldje
dat straks nit Italie tot ons kwam, maar het is echt, edit
als goud. Hier is de geest van M e mu i n c, p ier is de
geest van v a n E y c k na eeuwen vleesch geworden, en
men voelt het, Ste. B a r b a r a zit niet schooner voor Naar
toren, de musiceerende engelen kennen geen zuiverder ontroering dan nit deze, en ui.t verzen als „het Ruiscb ende
net" spreekt :
0! 't ruisclien van het ranke riot!
o wist ik toch uw droevig lied!
wanneer de wind voorbij a voert
en buigend uwe halmen roert,
6) Met de hand graven in de aarde.
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staat op en buigt ootmoedig weer,
en zingt al buigexi(d) 't droevig lied,

ci^it ik heminne, a ranke net
En zoo g aat het vij f coupletten verder mu to beslu iten. met:
0: ' t ruisehen van het ranke iiet
weergalleme in niijn d.r. oevig lied,
en klagend koine ' t vow• uw voct,
Gi j, die vies beiden Leven doet
u f i u die ze l i (le kna.nke tan l
herniut van eenen rieten stanl,
E'Y\Vei'^.)
i li

.t i th

teelf [lilj l.(e) klat'hte lint

e, kran.l<e. k Iagend net

Is het to la:tlg tiaar ollze <: ^pva,ttuig . rijn ei

of

el erzen

zoo die korter konden ' Misschier wel. Maar is liet ook

gexnaakt) Neen, want diet is de uitiug van ieuiaud die zegge3
moet telkeus en telkens weer waar lieni het hart toe dringt ;
immers :
Is di'

icli' litister•t

pteekt, tiet al eeit tail clt Ieeft.
' t ILjzlgste Y;efluister
^ok cis taal en teeken l i eef
blflren vati de boomer
l oaten rnet rnalkaer gezwintl,
barei1 in de strounten
klappen luide en welgerni 1,
wind en wee en wolken,
iveg elen van (i-ucls heii.igen voet .
taleit en vertolken
'1

diet) gedoken Wound Zoo noel
a;1s de ziele I ui stert' (161. 1)

Naast doze verzen vol van schoone, in_ Christus weer
g eboren mystiek 7), andere waarin sterker de stew der garde
gehoord wordt en de natuur om de natuur gegeven 8 ), wa.ar
het van mensch tot mensch gaat 9) en de humor, met afwezigheid van alle banaliteit, het lied vervroolijkt 10) ; zoo in:
7) I bi. 120, 122, 216, 281, 11 30 enn.
8) I bl. 262, 276, II 24, 145 ens.
9) 1 bl. 133 (dat door aandoenlijkhei.d van toon ann het Middel
1 euwsche ,.Aegidius, waer bestu bieven 9" herinnnert).
10) 1 hi. 192, 9 73, 290 enn.
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Twee horsen.
Ze stappen, hun bellen al klinkei^,
de vrome twee horsen to gaar ;
ze zwoegen, ze zweeten ; en blinkers
doet 't blonde gelijm van hun hair.
Ze stappen, ze stenen, ze stijven
de stringen; en 't ronde gareel,
het spant op hun' spannende lijven :
de voerman beweegt ze aan een zE^el,

En Welk een zeldzame humor ligt er niet in passages
as de volgende,
waar het van een Reg enbui heet
Hij rotelt aan de ruiten en 11)
hij duet de ramen ronken ;
de wind is zijn gebuurman, en
zij boeren, bei to gaar,
om in to zijn ; zij vallen en
zij vloeken op malkaar
Men zeggen zou dat ze, alletwee,
bij dranke zijn, en dronken ! (II. 160),

Of waar de zwaluw over het water scheert en deze
reflexie door den dichter peen gaat
„Dock sehielijk, van zoo hooge omleege ziende, valt
„en vaagt hij 't mugsken mee, dat op de Leye ways
„aan 't wandelen, na de ben; hoe mager en hoe emal 't
„een bete zij. Dan dopt en spoelt hij in den plasch
„zijn herte : 't water ligt to lachen, en de luoht,
„eer 't uitgelachen heeft, is weer hij ingevlueht. (I. 285).

En dan, dit diep aandoenlijke, onvergankelijke zoetmenschelijke:
Moeder.
't En is van u
hiernederwaard,
gesehilderd of
geschreven,
mij, moederken,
geen beeltenis,
geen beeld van u
gebleven.
11) Een zelfde soort humor als in G o r t e is Mei wel gevonden wordt b,v :.
Als beesten sprongen
Rivieren uit hun holen en hun longen
En monden gronden." (Ie dr. bl. 66).
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Geen teekening,
gen lichtdrukmaal,
Been beitelwerk
van steene,
t en zij dat beeld
in

flij,

(fat gij

ge laten_ hebt,
alleene.

} ue)ge ik, u
cetvweer(lig,

L}fOit

(lie beeltenis
ttl,tar eer%aain laai
%f'
ttiij.

((fl [Il
('f'I'Z^t,(((1

ttti'

Ii

3f('rve 1) .
I -1,t'

erzen p, h.).

Sprak ik zooeveii van ,,de 1iatuur urn de natuur gegeven",
G e z e f 1 e, evenals S t r e u v e 1 s din zijn „Zomerland"), is
het tegendeel vain eeii Realist, als men daaronder verstaat
i.einand die van deu buitenkant nit de schoonheid of leelijkheid der wereld zou trachten to besehrijven, maar hij is
joist wPl een Realist als men dat woord neemt in zijn
eenig juiste beteekeuis : dat innerlijke gewaarwording zich
in het reeele beeld verzinnelijkt, en schijnbaar gecopieerde
werkelijkheid diepte verkrijgt door het zieleleven dat zij
omhult. De lust om leelijkheid to beschrijven, ook daar
waar ze niet dient om de schoonheid des to grooter glans
to verleenen, mist naar ik meen G e z e 11 e g eheel, en de
leelijke dingen die hij wel het ergst verafschuwt, dat zijn de
steden, de „Menschev etende Steen g edrochten" (I.246.11.16). 12)
Z7 jn geheele werk is er dan ook als een leveed protest teg en.
12) Men leze hierbij wat de fabrikant van Japanse Sonnetten onlangs
publiceerde in het Tijdsehrift, welks eene redacteur nog niet zoo heel lang
geleden sprak „Verbind nw rieieleven .Lail dat der Middeneeuwen"
(v. Deyssel. Ver7. fpst. II blz. 330) :
'k Juich, nu moskejen,
I'agoden, katedralen sainen donderen,
Ms bliksem bet elektries licht hun wondere
6J. E. II 3

30
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Ads ik de monstrueuse uitwassen van moderne steden
achter mij laat voor het Oosten van ons land, welk een
zaligheid overstroomt mij daar in die onbedorven natuur,
welk een lust, om uren verwijderd van reclame-schoorsteenen,
van het g estamp en geraas van het leven der steden, den
graanhalm to beluisteren, die op de groenende glooiing van
het wijd-zieh-strekkende heuvelland groeiende is, den Saksisehen boer to hooren spreken met woorden ouder dan
oude eikeu, oud als het kiezel in den bode., van de
„regenskoer" die over de g arde drijft en alles nog vruchtbaarder makers zal dan het zich reeds voor-toont . . . Zulk
een vreugde, zulk een genot is het na al het ongezonde,
j achtende, naar een vreemd soort beroemdheid hakende geslacht van dichters en dichterlingen, de rijthmen van dezen
eenvoudigen man to drinken uren uren lang. En even
veel leed als het mij doet de vaalheid van het moderne
leven ook daar, maar spaarzaam nog, met vormlooze huisklompen het landschap to zien schenden als hadde R u skin gelijk Coen hij zei : „Als de menschheid voortgaat
„alles leelijk to waken, dan is de tijd nabij, waarin de
„schoone landsehappen nog sleehts bij wijze van documen,,ten in de musea zullen bestaan" ; met even zoo veel leed
lees ik, mij in G e z e 11 e's geest verplaa,tsend, inismoedig e
verzen als:
Het Viandren van -welter,
on5 liefste Vaderland, ens Vlandren ataa,t niet nieer
't en zij in 't goud geprent, op de ongeschonden bladen
van 't glorierij ke hoek der glorierijke Baden. (I. 17).

Maar even berustend als ik word bij de g edachte : gelukkig dat ik dat nog heb kunnen zien voor het bedorven
wend, gelukkig dat er nog wel honderd jaren zullen noodig
zijn voor ook pier de verwoesting invreet, en ik dan lang
dood, even berustend p oor ik de laatste g almingen van
Verrijzing welt in d' oude, heil'ge steden
Waar vrome pelgrims Ewen henen sreden,
Want nit Parije - nieuw Sentrum - heft als Baken
Zich d'Eiffel, di heel d' Aard-Bol zal omwakeu.
(XXe Eeuw, afl. 2).

4% J
een schoon taaleig en, dat luidt in en klare dichterklok
zijner waardig.
Floe zoet is ' t oin to peilizen Tit,
terwijl ik rust missohien,
een antler, ver van pier, mij onbekeud en nooit gezien,
o lezen kan, mijn diohten, mipi
geliefde, e1 iiiet en weet
vat) a1 de droeve bleu van
li'v vader (tell F olt

(1 p. 1.))).

Zoo sprak de diehter Bens, en hij rust nu de lange
rn,t ; over zijii faleu kun_nen wij niet oordeelen, maar wat
hij Wilde, dat heeft Mj hereikt, en als ik ziju Vlaanderla iid wu^riie, spoedig riaa,r ik hoop, dan zal ik or het net
hooren ruisehen, de zwaluwen zien zwieren, de horsen zien
>tappen, de 1dokken hocirern luideii oni bij alles to denken
dcit hceft ( c z c 11 e g ezieii , dat h eeft U e z e l I e g ehoord,
eti.... wat zou hij een mooi gedicht hebben gemaakt, ook
van dezeil d pi g, als hij nog in levee ware g eweest.

Toen ik twee j aar g eleden, in het „Brandende Bra,ambosch" 13 ) van den dichter V e r w e y, cezi stadium van overgang ineende to nog en constateeren, waaruit, men weet
u ooit hoe, in verre toekomst, na zorg vuldig arbeiden, misschien nog wel weer eens wat groeien kon, dat de schoonheid zijner jeugdverzen zoo niet evenaardde dan Loch ten
minste g eeii schande aandeed, heb ik en ik meen de heer
C h. M. v a» D e v e n t e r met rnij, eeu deerhjke 14) vergissing
begaan.
Hoe herinner ik mij, dat ik als knaap sours, misschien
niet heel eerbiediglijk voor het overige menschdom, maar
13) lii ,.(le Krn,uiek " van 11 en 18 Maart 1900.
14) En „Hullandsche Belletrie van den Dag' bl. 137 vlg. FIet artikel
beet „Een poePt in [(entering ' ; v a n 1) e v e n t e r komt op grond van V e rw e ifs jeugd-ver y : „Anangke", dat hij hoogstelt, tot een ietwat voorbarige
<•nnelusie : „(a "ns kunstenaar altijd kunstenaar. " Heeft hij b y , wet eens
van Hoe It hooren spreken, die de laatste vijftien jaar van iijn !even (na
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zeker zeer eerbiedig voor het wezen, Wiens verschijning
ik wachtte, aan den uitgang van een kerkportaal de schoone
gestalte van een bekoorlijk meisje onder de naar buiten
tredende menigte verbeidde, en mij verbeeldde, hoe ou.geduldig maakt het verlang ende hart! nu eens dat zij door
een zij portaal het Godshuis verlaten had en dat ik Haar
dan Bien dag helaas niet weer zou zien, en dan weer dat
al die menschen, wel wetend hoe ik daar niet om hunnentwille stond en wachtte, opnieuw door een zij portaal om
mij to plagen voor mijn verlangens-angst de kerk bin.nengaande den donkeren stroom voortdurend vloeien deden .. .
totdat de laatste voetstappen wegstierven, de deuren gesloten werden en ik, troosteloos voor den ganschen Zondag,
den weg mijner eenzaamheid ging.
Zoo eenigszins wordt het mij wane eer ik, terug denkend
aan den zoeten tijd van het verleden, toen ik enkele malen een
bekoorlijk kind van V e r w e y, met de helle straling van
jeugd-fonkeling in de oogen, op den drempel van het Huis der
Schoonheid wachtte en vond, thans zijne gedachte-kinderen
met den vervaarlijken ernst van een dagvaart naar buiten
zie treden. Helaas, als om mij to plag en, er komen niet
dan manners met p uns inziens wellicht goede bedoelingen,
maar met schorre en onschoon-geluidende stemmen, hevige
maar on-harmonieuse gebaren, en vreemde, raar-aangekleede
lichamen langs mij p een, en de mijmering gnat door mij,
dat ik wel veel voor haar over heb, maar dat de Schoon„Schoon Prinssenoogh gewoon to flonkeren") Been poezie van eenige waarde
weer vermocht to achrijven ? En, toegegeven dat het „Brandende Braarnbosch" een „merkwaardig schouwspel" to zien geeft (p. 143), toegegeven
dat „V e r w e ij zijn wedergeboorte nog niet bereikt heeft" zoo wacht ik
een sterker bewij s voor des dichter V e r w e y's door v an D e v e n t e r
deeniettemin geprofeteerde opstanding („ik", zegt v. D., „ben de laatste
om to gelooven, dat het met V e r w e y uit is " ) dan des heeren v a n D ev e n t e is goed geloof en, nu, werk als „Dagen en Daden".
Bovendien hoe weinig kijk v a n D e v e n t e r op verzen heeft, wordt..
naar aanleiding van zijn bewondering voor S c h e p e r s lange gedieht Bragi,
op afdoende wijze door den heer H. v. d. B. in „de Kroniek" van Laterd.
25 Jan. 1902 aangetoond. Met de Bragi-Meilegende moest het maar een
uit zijn.
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heid zich Loch ook niet to midden van zulk een massa
wagen zal: Italiaansehe Muziekbroeders-zonder-muziek, Reporters nit Zuid-Afrika, sprekende in een min of meer
vreemdsoortig Hollandsch en samen.gekomen in het huffs
van een Nederlander in de duinen.
Op een der hoog ste toppers kan men daar een schemel
zieu staan, maar wie, aangelokt door het Schoone Vergezicht, mocht trachteu er een oog enblik op nit to rusten,
zou van den_ altij d waakzamen dichter vernemen, dat dit is
van den Heer A l b e r t V e r w e y de dichterschemel door
hem geplaatst onder (ja, ja, juist Lezer . , zeker :) onder den
/e^rne1 1 en v u.nwaarui.t bij de Schoonheid van Holland, die
prim r ^ aan (Zen dichter V er w e v, sound« aan den dichter
V e r w e y, en t:ertio eu omnitI() aan dell dichter Ye r we y
beh ^ ort, Keiirt, Keureude was en Keuren zal, daardoor de
Elollandsche natie, welbewust van zijn algeheele onmisbaarheid oneindelijk beenadigend. Iinmers, zoo kunnen_ wij ons
voorstellen, hondt de dichter er de volgende overwegingen :
„Aangezien er voor het jaar tachtig geen Letterkunde
„was in Holland, behalve dan eenige Schrijvers uit vroeger
,,tijd, die in de Negentiende Eeuw door mij aan het Holw,landsche publiek ziju bekend gemaakt, en op wier Schoon_„heid door rnij bij uitstek cursief gewezen is, en behalve
„P o t g i e t e r, Bien ik onlang s ontdekt heb aan den aanvang
,,der twintigste eeuw 16) ; 1Vlaar aangezien al deze Schrij vers
13) Li p; ook v. [) e venter t. a.. p. blz. 126, waar hij naar aanleidiug
van een v er : van .!
„1F z ers over den

t•

a n t t e N ij h a y s opmerkt : „ik vrees, dat de meeate

Kernel iullen struikelen, en hem aanzien z oor en prv-

,,duct niet, van th i n y hiratie, doc• h van den nood om een rijmwoord". In
„dagelz en daden" wordt we! rneer geknoeid met rijmen .i is helder (bt ' . 11)
en nevel (bis. 29).
1.6) lie Tweem. Tijdsehrift-. van Nov. 1901, waar de dichter T er we y
parmantig als altijd sohrijft
.,Ik wil a bekend maker met een Nederlandschen dichter die in
.1575 gestoir vea is. ZijTl naam was Everhardus Johannes Potg i e r e x. Het factotum van het Modernerige Dilettantisme (in de Rotterdainmer van Zaterd. 16 Nov. 1901, Tweede blad B) was er als de kippers bij orn
dit rinnetje jets -gas, lijn parmantigheid to ontnemen, en begon „dichters
-eerdediging " , gevoelen als het deed dat men zulk een aanhef in het land
van Pot g jet e r min off meer belaebelijk zou kunnen vindezi, aldus
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„mij door hun voortaan noodwendige improductiviteit
„(immers de laatste stierf, gelijk ik bewezen heb in miju
„Tijdschrift, in 1875) niet in den weg kunnen staau, hoog steps
.,mij dankbaar herdenken en in hun znnidden den troon mijner
„onsterfelijkheid in de Elyseesche velden reserveeren ; en
„aangezien van de Schrijvers der eigenlijk-gezegde Neder„landsche letterkunde d. i, de periode van 1880 tot 1893,
„en, nog meer bepaald van 1895-1901, toen het Twee„maandelijksch Tijdschrift gesehapen werd F r e d e r i k v a n
„E 'e d e n verzen schrij ft als taxi-taai 17), v a u D e y s s e 1 zich
„slechts in een Sonnet vermocht uit-te-spreken, en slechts
„hier en daar als in passages over Z o 1 a's le Rave de poezie
„benaderde (Schoon hij, eenerzij ds dit moet erkend worden
„zelf niet geheel blind is voor de allerhoogste schoonheid
„van het vers blijkens zijn lofrede op G o r t e is 18)
„nevenschikkend voegwoord erne voor en op de plaats
„van het rijm, en bhjkens de mij toegedachte slnaakvolle
„bloemen-hulde aan de Nederlandsche seinpaal-arinen 19),
„maar anderzij ds jammer g enoeg toch wel weer stekeblind
„lijkt, waar hij van E e d e n's taai-taai-verzeii tot de Hooge
„Ik wil u een Hollandschen dichte r doers lcennen : zijn naam was E. J.
„P o t g i e t e r " . Zoo vangt Al b e r t V e r w e y een artike] in het Twee,,maandelijkseh van November aa,n. Is het woord begrepen ? \ r oe]t men,.
„dat dit niet is onzinnig : aangaande een geest a] s P o t g i e t e r jaren na
„zijn dood to onderstellen, dat zijn yolk hem nog niet ke pt?" Dan trekt
het een parallel tussehen Po t g i e t e r en de Nieuwe-Gidsers, daardoor aantoonend, hoezeer het self nog alle begrip van P o t g i e t e i s grootheid
mist, die van ander dan b y. het knoestige V e r w e y-fiche Lout gesneden was_
P o tg i e t e r behoort under de eminentste Hollanders van alle tijden ; De
vroegere V e r we y, laat ik het hier maar eeiis duidelijk zeggen, was een zuiver
tweederangs-diehter, die het geluk heeft gehad net en door de grooteren
van zijn tijd : Kl o o s eu V an D e y s a e 1 omhoog to komen. Op de hoogte
eehter, waar de Nieuwe-Gidsbeweging hem gebracht heeft, maakt zijn
kleine figuur een pieterigen indruk ; boven de Nieuwe Gids uit staat nog
altijd Pot g i e t e r s statige gestalte.
17) In „Letterkundige Kritiek " Fr e d e r i k van E e d e n. Amst. D.
d e V 00 g d 1894, blz. 24: „dat S hell e y s verzen muziek zijn, de v a n
„E e den s c he van hout of van taai-taai."
18) v. Be y s s e], 6e bundel Verz. Opst. bl. 27.
19) v. Be y s se 1, 5e bundel. Verz. Opst. bl. 5.
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„Litteratuur breng t 'o) en V o n d e is verzen g ering acht 21),
,,en aangezien w ill e m K 100 s na den eersten bundel
„verzen nets van beteekenis heeft voortgebracht 22 ), en
„voor het overige, ten minste vergeleken met mij, uitne,,mend doorgronder van het Middel-Eeuwsch 23), uitstekend
„taxateur van de 16' Eeuwsche Letterkunde 24), knap drama,,turghistoricus 25), groot Kenner en beschrijver van schilde„rijen 26 ), en last not least deskundig adviseur bij den
„Amsterdamschen beursbouw ! elke andere represe_ntant van
„de Hollandsehe 5chrijvers-g emeente in alg emeene, ik zou
„haast zeg g ems. bovev het Europeesche pla zi. g ehev en, ont„wikkeliltg to kort schiet — -- in dichtersehap dat spreekt van
„zelf - zoo is van Nederland Dc Diehter zxT ' ox>i (daar had
.,ik vaarlijk miju ('Iassieke V( rmiizg vergeten, lnijn roof
y.gedicht >p H e (• t o r v a ii 'I` r o o f 27 ) ^1iij11 recento oi1tboe.,zewiug over Aeneas 28 ) A l he v t. „fir t' v we v, ik 2")7
20)
21)

I) e v

se 1, 3t hi-urdei \' (' ^ • i. ( )}est. kdr.

7(i.

v. 1) e v s se 1. 2e i)uude{ \' erzen ( )pst. bir. lie.
Zie ' f ' ween ^ , Tijdn 1)r. ,ian, 1.89fi, his. o39.

23} Ne(ierl, (lI('htfrs rnet p1'()za vai] A I h. ` e r w t v (Maer',allt ). Wailr
e ^ 'nnttige ^ naa
t m ('o vindt
uhnndbare Tekstverklaringen as d( o gender
.. .\l iii i'i)e('t Wit Ii (I oe('ll (s1 wall '' Mij kart ' t niet seheleu wie er bedroJ ubt won.
later (op ten v erbcterblad) vemauderd in
\Vie tin dloeg of won (lu, wit i) ^ r ( ^ irck'rs iij) ^ .
^. ...Uat i$oeue uphilt met s()ge"
l)^ se Intl uphield rnet rug(en ).
later veranderd in
I )ai ',l' hem groutbraeht et(.
:t.

.,Die Jiuudm'rr die aniveu here ^
(lie :i rnijer ^ = de H. .Maagd.
later veranderd in :

cif lf'jz'ittef.
Ik zoo hierbij kunnen opmerken : „Schuenmaker hou je hi) je leest"
als ik uiet, in gevaar kwam naar iets to verwijzen, dat uiet-meer-bestaaed is in het Leven van den dichter V e r w e y.
24) Gediehten van .conker .l a a v a rr d e r N o o t, rnet in. on a,ant.
van Albert V e r w e v. A inst. 1895.
3 5) 01den1)araeveId. Treurspel.
26)

Zie nu weer „De twintigste Eeuw " , (fl, 1, 1)15. 1()h.
27) Verzamelde Gediehten, bi. 238---39.

28) Dageu en daden, blz. 27.
29) Ik vraag den iezer excnus vu( ^ r (leze eenigszius verward gesty
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V e r w e y poemen als:
Naar allezijden ligt nu als een tuin
IDit Holland met zijn bloemenvolle gronden,
Terwijl de heuvels lijdzaam langs hen blonden,
Hoeven.-doorhoekt, van 't zilverzande duin.
En daar de wind me omspeelt op blinke-kruin
Zie 'k dorpen voor me en meen de stad gevon.dexi,
En voel de zee me omgaande al ' t land omsondexi,
En hoor de brekers storten Steil en schuin
En eindloos hoog welft zich de nieuwe hemel,
Die elk jaar komt met voorjaarsrang en - kleur,
En spel van zon en damp en wolkgewemel.
En altijd weer trooxi boron ' t oud gebeur,
Iii nieuw verrukt zijn, op mm ltoogen schemel,
1k, dicbter, (lie mijll land het schoonst hand keur. (blz. 14.)

Dit vers is ongeveer het beste uit den bundel, en het
ziet er, zal men zoo zeggen ondanks dien „hoogen schemel"
als gedicht nog zoo kwaad niet uit; is ook het „hoeven-doorhoekt" een beetj e bedacb tzaam in het vers geplaatst, heeft
die spelende wind lets van een heel oude litteratuurbekende,
het g eheel is geenszins dwaas, de regels „En hoor de
brekers storten steil en schuin", legitimeert zich als een
heel klein poetisch fragm entj e ; ja zelfs zou men gen eigd
zijn op het vers-einde met den dichter mee to gaan, geloovend dat hij opgestegen is in verrukking ziende de heerlijkheid van zee en wijd herbloeide garde, voorzichtig over
den schemel en den dichter heenzwevend, als het niet ware,
dat men met den neus zijner welwillendheid ten slotte tegen
den onbarmhartigen muur van het woord keur kwam to
stooten. Hoe komt dat ? Als iemand verrukt is, werkelijk
verrukt dan zingt hij die verrukking in woorden uit die
het rythme zijner ziele beweging geleiden, hij zal spreken
van Iiefhebben, van bewonderen, van aanbidden, maar hij
zal het woord keurez op het ijk-kantoor laten waar het
leerden zin, maar, nietwaar ?, het is nu eenmaal zoo, dat de gedaohten, die
ons om zoo to zeggen, door het brein woelen, niet altijd syntaxis geleerd hebben.

481 door den dienstknecht der verstandelijkheid vandaan is
gehaald.
Toch zjn zulke ding en jammer in een vers als dit, dat
met enkele brokstukken en regels 30) aantoont, hoe de dichter
V e r w e y nog teeken van levee geeft. Want welk een
overdreven zelfbesef moet men wel hebben out verzen van
het volgend allooi to dnrven later drukken:
(iedroomd kaivaval.
1k ging doOr itad zoo graag in dichteii nevil
Die om de hoekeii itwld en vurmeit zwulg
De it) p km ide v loorheeu € it wit f o ul woig.
Kraiiite u gitakie in litnoidi • roe op dcii knevei.
1k iiei. tin dmOOIIeOCII mill iii droorngerecel.
( eenr iva 0(1 ai I. \\l nit : k w;ulit ti ir lot
riOt
eii o kelitnti mar
ha nick jas-gemuig.
thor -it ge
VII)
it 'ciii
mn ii ied neu( i_ri vi
0 -ijoegti

tilt

tell vatelavond-gek

1k hoordi op t iaatst Elien uitgeiaten tick
La rig,. stvaat Nil dakein nit den nevel kwameii
(ic hudert: t na -i ot roepeii kluiuk vat earn cii
aua I llauiiatn-(l) tootteei
(lour 't neveldek
faa di ci eenr gem
nh jo ni viaurgelek (film. 29).

Eii hoe ver is het met den auteur van Persephone wel
gekomen, dat Iiij kritiekloozer dan wie ook, dit journalistieke proza in v ersreg eltj e s gekriipt aan de goe-gemeente
vi orzet
,,Him strjd op de bergen wonuieii de helden: Heel de
de rivier langs lagen ze in kuilen en achter steenen, stonden
in schanseu, stormdeii en schoten, - en daar gTanaatschoot
rondom hen barstte, en gele dampen de lucht verpestten,
daar klip en bergen dreundeu: 't kanonvuur van weerszijds
roltde, - stondeti de helden enz.
3(0 Mcii vindt deze verzwi, waarbij echter nog uituliukkelijk inoet
woudeit geu'cgd. slut er heel writ irienschen in Nederland zijn, die zulke
grin sch- oiet-hiv(

)1i(ie

re fragrnentein en regei s zouden weten to sehrijven,

op hIm 10, 2, 13. 14, bim 14 8, blz. 27. (hoeveel beter is
Oct sooitgeiikc Dc straten viii nnijn deft 'ge staid ne 'k weer cii zie wa!
' k hen geweest ' in Vein. GecI bin. 202t bin. 30, 31, 41, 45-46, 49---53, 57.
(Ferste couplet y him 71 129, err tier cii E1aarring verspreide iose regels.
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En wat denken an dit P
( eiiilk in de rijnstr•eek.
li j e ' s lnol'geus de o1ea11der4 gout ell. ' S avot1ds
Uen wiju berg opwaarts clroeg, dat we in een dal
Dc sterren pvereu en deli waterval
Beluisterden, geschaa rcl inn zOo jets lavends
A Is nooit zoo over iioorderhppen vloot -Uw va,d er, die de trekken rijk Sian vreugde

Eerst oopuend, dan den mond genietend 51oot,
Blij dat de vroemd zielt henz gei jk verheugde ; [Iw moedei • , the bij hette in 't laantje inhool,
Na.ast de oleanders (lie Naar bruidstijd zagen,
En 't Iorgzaam oog lang5 struik en stekje stool,
Door takkercerachte 1 (lie ling vruc.hten dragon,
=Eu 't Buis in, dan^ • 't gezin zijn levels leidt,

•

hi kart en ke l det , h ok en keuken, h area

Geest vi ndi ogrijk maakt tot arbeidzaarnheid ; 17w zustei • ook i\ ie r trouwe zorgen pareii
Dori vreeln(len br • oer en de achtbare ouders ti iam ; Uw broeder nice, en ' t werkvolk, wier bedi•ijvig
Bestaan dc i iumteii vult en 't huis, zijn naarn
Nuast de aiidr'n Iruiien geeft: - heel 't onbeschrvjvig
Veelvuldig [even, hloeiende, er n omkaderd
In berg en sti oonl, gedenk ik, eii ik smaak
.Dc landsehaps vr'ee waar spoortreins g toed door nadert,
Dori tintel- lieniel cn Oizn avondwuak. (p. 34)

Het beste zou wel ziju er evenmin bij to denken als:
de auteur die het schreef. Werkelijk pier is absoluut verg eten, dat de kunst in de obj eetiveering van de subj ectieve
gewaarding van bizondere individuen ligt, dat het niet aangaat van „elk familiefeest een rijmzottertje to taken". Wat
ik nit dit en volg ende verzen ben to w-eten g ekomen is
alleen, dat de auteur op reis is g eweest naar IDuitschland,.
dat men er hem de bergkamer, de portaalkastei , en misschien nog meer, heeft laten zien, dat hij het best heeft
gehad den tijd van zijn verblijf attn den Rijn, goed gegeten
heeft, goed gedronken, wat muziek gehoord, maar . . hij
had dit alles wel in den bedankbrief kunnen zetten en 't
daarbij laten.
Toen ik „Gezin in de rijnstreek" g elezen had moet ik
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eerlijk bekennel, in den waan verkeerd to hebben, dat in
dit genre het summum van dwaasheid bereikt was. Maar
op blz. 124 en 125 is me lets overkomen, dat me in lange
tijden niet was to beurt gevallen :
Een bezoek bij een koopman in oudheden, die mij door
tussehenkomst van den dichter toonde :
„Upk^ulie r ru pot llui

•
tilt, (lull zolder',,
(lmg dal er in - twn1''. (1 ii'.. 12-I).
En toen dan de dichter voort ging :
^^ o1,1r (l/ k( ^ 11lnll<ti ^
..\^et • e1l4t(ihug rolde daar V001
„S11;111i\"( I(' I1 ^ ll \\"t'!„• Itlt't t'('li !;11111'
tnokl_llaat^,

,,slaapplaat-s,
.,Oud 't

lZUiii

veil', uuk
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Aazi het slot van zijn artikel over ,,Julia' 11), ze g•t de
dichter V e r w e y: „Ik g eloof niet dat het noodig• is nog
„meer verzen van ,,Julia" to behandelen. Maar nu zou ik
„rnijn lezer dezen raad willen g even : Behandel zelf uwe
„Hollandsch e dichters zooals wij het samen ,,Julia" hebbezn
„gedaan. Neein de dichterlijke taal-e pressies Viet aan in
„de geijkte beteekenis, die g e kent ozndat g•e boeken g elezen
,,hebt, Hollandsehe boeken. Lees ze en v ertaal ze in uw
„eigen taal, zoo, alsof g e uooit to voren wist dat ze be^
„stonden. En tracht dan to z1EN. Good-i a ye ce-it woord o-nt„-rnoet dat de naam- i. rae, ee-n voor-were dat qe kart i'rz de wer„kel2jkheii,d, stel het u dan 'voor. En laat law conscientie zeer
„nauw zijn, zoodat er niet eau dwaasheid doorg•aat zonder
„kleerscheuren. Als ge dat doet, houd ik mij aanbev olen
31) Ani`tel•dalnme1• %Veal; bl^ d

1 ^ . 4h9. (20 .1 nlli 1886).
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„voor uwe recensies, want van zulken als g e dan zijn zult,
„weet ik dat ik ze noodig heb."
Wat moet 1k nu net uitdrukking en als de volgende
beginnen P
.,wat woundex3
IDaar vreemd en vreedzaam die, met

«ar lefd

cog

Voorbij gegleden " , (p. 20).

en waarin ik mij, dadelijk na de ontmoeting een voorwerp,
dat ik ken in de werkelijkheid, voorstel, maar dat niet
direct met het oog in verband staat
Hoe zal ik
„En ' t weefwer/v van ni jit Wonclen
„T'erheldert en ontwart" (p. 59^.

zonder kleerscheuren door de engte mijner conscientie laten
ontsnappen
Hoe moet ik, waar g esproken wordt van een Italiaanschen muziekbroeder, mijn voorstellingsvermogen beletten
in de passage
„1Jan deelt zich elk waar ' t hi i en slaap hlj vonde, " (Mi. 62)

eerder aan „Taenia Solium" to denken dan aan een mensch,
waarvan mij het deeling sproces tot-nog-toe niet bekend is P
En wat moet ik beginnen met een „grens aan 't branden" (p. 67), een „bede, een weten, wier wortel zwaazt ? (p. 76.)
En hoe zal ik mij ter wille van voorafgaande regels als:
32) „Het li;t nu tussehev kool- eii bloenien -tu'neit,
„En steedsohe mensclle1] volgen ' t eexizaam pail;

de daaraan correspondeerende laten welgevallen P
„En wat in 't huis men sehooii yencnncta/d hail

„Betuurden lietlijke eli geleerde /Cruinf n

Van de cijklopen wordt verhaald, dat zij slechts een
oog, en dat wel in het voorhoofd, hadden ; menschen die
het oog op de kruin dragen zijn zeker nog zeldzamer dan
deze wezens en, zonderling als zij zijn, volkomen waard
hunnen zonderlingen H o m e r u s to vinden.
Nu rest mij nog to spreken over een enkele detailques32') lIet S p

m o r a-huis.

485 --tie, die ik straks bij Elisabeth Barrett Browning's
A u r o r a L e i g h en hier reeds bij den versregel :
en 5ehuin"
„En hour de breker stot • ten
releveerde. Alliteratie en assonance dienen in het vers
ten eerste om door hun klank op weerklank de verschillende
deelen van het geheel op schoone wijze to verbinden, maar
ook, en beter : om de beteekenis van het viers op schoone
wijze in het geluid to verzinnelijken. De voorbeelden van
de eerste soort liggen voor het grijpen, in de Oud-Germaansche poezie, en elders. van de voorbeelden van de
tweede SO( )rt a oem ik bier v e r 1 a i n o 's
Steil

L t arlg i•etiete

Prof and zniroir
La silhouette
at oh

noir,

waar de diepte van het watervlak uitnernend verbeeld is:
en V irg iliu s'
c Aenaeis 1. 5'2.
^1 (' Va i$t() I'OR A.eol It ti alit
toetantes ventos ttenipestatesque solioras

lmperlt) preinit in c2nells et earcere 3renat,

waar de zwa,ar-slaande t-stooten de geweldige windvlagen
verbeeldend bewijzen, hoe een very slechts een geluids-echo
kan hebben en Loch neesterlijk wezen. verzen nu, die geschreven worden, niet onder de controle van het inwendige
g eluid, niet tij dens de schepping door den dichter beluiaterd
maar vervaardigd door een bewust g edachteproces worden
zoo mooi dat ze per ongeluk leelijk uitvallen :
Dit is het geval in Couperus'
„1)e glinstrig golden golven glijden glippend,
(De Moorsehe koopman).

Of in Mevr. Lapidoth Swarth's
Melodise12 stroomeni rijk in rein vermeien
rmklank, liehte reien

Van rythniendans en

Van woorden uit den korallijnen poort
1h^r diehterlippen, enz. (Najaarsstemmen bl, 41).

in stukj es als de A-saga, de E-legende en O-sprook,
of de ,,Doornsche Dorpsg eschiedenis", waarin verhaald wordt
vat
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hoe „Dominee D e r k s en dikwijls domineerde (met) Dominee's
dikbuikige Diaken Do r b e e n" als „Spielerei" gegeven en
genomen wordt, dat is her in verzen die voor ernstige
kunstwerken poseeren misplaatst.
In overeenstemming met, iaar ook omgekeerd aan de
beide zooeven g enoernde dichters, die hun vers al to mooi
trachten to waken, streeft de dichter V e r w e y er naar de
pijnlijke sensaties zoo leelijk mogelijk in een leelijk vers to
verwoorden. „Het is ook een systeem" zal hij zeggen, maar
of het een g oed is, dat ben ik zoo vrij to betwijfelen. Zoo
herinner ik me tot mijn spijt (het vers is ergens aan een
bespin.uewebden spijker in de engte van znijn conscientie
blijven hangen) nit een zijner bundels :
M jn lvj f lijdt pv,jm
Mii^n spieren zvjn
Verstjfd, alleezi zulk zio eu
Kan 't bloed in rnv, jn
Al q gist'gen wijn
Weer tot het brain doer 5prii^gen.

waar de lijfspijn zoo natuurlijk verbeeld is, dat ik er
nu, na jaren, als het ware nog pijn in het lijf (sit venia
verbo) van krijg.
In „Dagen en daden" is dit systeem flunk toegepast en
leeren wij de leelij kheid, niet vermomd achter schoonen
schijn, maar in al zijn leelijkheid genieten in regels als de
volgende :
En sChoone sChijnen

.SC /teneii

(p. 60).

wijd opengeworpen
SChouw scherp, of nu uzelf ge ook spieglen koiu. (p. J).
't Heelal ontlaaid left

Of beter en herhaald als door een op zijn melodie veriiefden muzicus :
' t Ras dat niet sterft sterkt aan bij iedren scoot
Als staal daar ' t gloeide en cookers 't siasen smoren ;
Maar 't vuur

vreet wreed, wreed doet de schroefpriem Boren; (p. 32).
speed wreed en koud (p. 40).

De sneeuw lag hoog, de storm
Hanger vreet wreed. (p. 91).

Of allerbest :
stilte

stil: stil telt (p. 68).
_.AIs D e m o s th e as e s nog eens moest leeren redevoeren, mij
De

in 't land stenit

- Obi
dunkt hij kon beter dan kiezeisteenen deze woordkoppelingen
als ,,kraftprobe" gebruiken; de kat die krabt de krullen
van de trap is niet moei1jker. 1k geloof niet dat het noodig
is nog meer verzen van den dichter V e r w e y to behandelen.
Bij den grooten spiegel die ons Eli s a b e t h- Barr e t tB r o w n i ii g van haar wereld voorhoudt bij het zuiverkaatsende glas van G e z e 11 e, wordt het ,,gefoeliede" (p. 9)
van den dichtei' V e r w e y tot een verweerd seheerspiegeltje,
waarin hij mogehjk zijn bebroosden knevel (p. 29), en andere
schooithedeii ziet, inaar waariu ondanks den weidsehen naam:
De Heelal-spiegel". en ondanks zijn ,,schreeuweii
b}. 7
oin g roc theid
het wer gild-hew egeu met wend gehi. 7
(( )1meelItreercI.
Zeker, in etIi kinklioren ruisht (li oiimetelijke zee, do
ideiiie look zendt haar ga1min tot den •rooten horizon,
in do tens koinen do stralen van de oneindigheid to zamen,

inaar als do clieip vertredem de kiok gebarsten, de lens
gebrokeii is, daii riuseht het geluid, dan galmt do kiank,
dan oouvergeeren do stralen niet meer.
1k z( )n mij daii )ok met den dichter V e r w e y niet
zoo lang hebbeu bezig gehouden, als hot niet waar was,
dat hij, €ns eon door zijn groote zoii besehenen zeif
tamelijk li(lltell(le wereld, thans, van zijn zoii verlaten, van
eigen lieht nag ens eg verstoken, zijn grootheid tracht to
bewjzen door walinende vetpotjes.
Moge dan de dichter V e r w e y het leelijke kunstvuurwork doov en, moge hij zich met de noodige zelfkennis
bekwamen voor hot volvoeren van zijn ongetwjfeld moeilijke
taak: Met Zwijqeii. zoolang hij niet beters to zeggen heeft
dan ,,Dagen en daden" daarin eenerzjds niet gehinderd
door de onbedachtzamo lofprijzingen van den in-zake-verzen
weinig bevoegden van D e y s s e 1, anderzjjds echter bijgestaan door mijn zonder voorbehoud uitgesproken kritiek
(d. i. van ,,een zulken als ik wist dat hij noodig had");
en moge hij alzoo een even stille aanbidder van schoonheid
worden, als hij zich thans een luidruchtig beminnaar van
leelijkheid betoond heeft.
(Wordt iervolqd)

IMPRES$IONISME
DOOR

G. F. HASPELS.

Hoe zal eens de historieschrijver, gekomen aan het eindeder negentiende eeuw, uitroepen : „Ah, wat waren dat zalige
dagen ! Toen kon een karreman nog koning en een sukkel
nog held zijn. Toen behoefde men niet to delven uaar een
beginsel, niet to strijden om een waarheid, niet to werken
om een geloof, want men had maar een ding to doen : slechts
to g aan naar de pakhuizen der populaire wetenschap o
genoegelijke tijd, die niet wist dat dit laatste adjectief het
substantief en omgekeerd uitwischte , slechts even op to
slaan een Real-Encyclopedie, en slechts een zevenmaal versleten ding to verheffen tot de waardigheid van een Isme
en men was er. vroolijk had men dan zijn standaard van
anarchisme of calvinisme, naturalisme of symbolisme, militairisme of feminisme, maar omhoog to heffen en openlijk
to verklaren dat men onder die banieren zou verwinnen
of sterven. Ja, dat waren nog zalige dagen ! Totdat ..."
Totdat wij Bingen vragen of wij die Ismenbacterie
maar niet naar haar moederbodem, naar Frankrijk, zouden
terugbrengen, waar ze de menschen niet zoo aangreep.
Dr toch leende een nieuwe Ismencultus zich tot prettigen kout, om, na een korten bloei, door een geestrij k
criticus met een nette lijkrede to worden begraven. Maar
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hies kreeg zulk een cultus een Hollandsch, d, i. zwaarwichtig karakter.
Intusschen de Ismenziekte schijnt hair crisis voorbij en
de genezing zeker to zijn. De rnensch onzer j onge eenw
vermoedt dat hij herstellende is van die Tsrnenziekte en
het enkele Isnie, waaraan hij zich nog verbonden voelt, is
die welaangename zwakte, die het gezondworden iets hoogers
roemt dan de gezondheid.
Zulk een Isme schijnt mij het Impressioilisme.
Rcp t Impressionisine steit aan ccii mensch den eiscb
ziju levenshuis to er1aten Cli zich 1)ltot to steileii tan de
indriikken dci' hem tmriingeude wercid cii bet belooft ccii
tndrrrla a uheid order het hini ' inri rueiiJe
kven, (IC we i tot bet begrij peii cu bcheerscheti vati het
level]. FhI daar flit, J)etrijpell CII 1)CIi( i'sehetj van de dingen de taak ties kiinstenaars is, willcii wij de heteekeiiis
vaii het iinpressiouisme nagaau ln j twee onzei' kiuiste pia ars,
v a ii El i I z e a ta il B 1' ci t ii er.
ira n-tii lat dezC

a ii EL

it

I z e a ' s eerste 1)oek was Z,rer,'et., ecu bundel

sehetsen, gedeeltelijk eerst v erscheu cu in het T,iee,naaiul.
i'igdsc/irit. Het boek hegint aldus: ,,Ze stonden kleintjes
iii het drukke gewoel en 't schampere koffiehuislicht vain
het Rembrandtsplein. Dc grootste vooraan, kleiner broer
en zusje weer acliteraf, wat bedremmeld en tegen elkaar
gedrongen, toch flog met hun drieën in een groepje". In
Bien kiaren verhaaltoon vertelt het dan van B'roertje, die
voor moeder geld bjeenbedelt, Welke moeder echter hertrouwt met ecu dronkaard en sterft, zoodat de kindereii
in ellende achter blijven; van het Begirt-leveii van twee
bedelaresj es, die onbezorgd den afgrond tegemoet gaan;
van FJtrernis: een wrak van een mensch die ,,als deed
hij iets strafbaars, de gore brokjes brood uit de goot
grabbelt"; van Siiaat-Enqiute van een meisje dat papieren
waaiers in café's vent; van een bedelares, opgaande in
haar Metier; van Her fstweer, waarin een vagebond loopt to
bedelen; van Dc Vrouw met (IC Mole'mtjes, een pootig wijf,
dat zich verslingert ann een sukkel en dan maar mee gaat
0. E. II 3
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490
sukkelen, om to eindigen met .Ps ychisc1^e MomemterL, d.z. de
geldzorgen van een herbergier eener propere herberg zonder
klanten. Ongetwijfeld was dit boek een datumpje in onze
literatuur en me dunkt het woord „zwerver" is sinds
een veel geliefder en g ewichtiger woord geworden.
Naar zijn karakter was er zoo niets van aanstellerij
in dit boek; het was sober, g aaf werk, onvervalsehte
waar. Daarbij moist het de literaire priesters en leeken,
het schrij ven d en het lezend deel der natie, aan denzelfden
disch to vereenig en en was eindelij k een Bier zeldzame
boeken die precies op tijd komen, geen minuut to vroeg
of to laat, en die zulks doers, niet omda t er volg ens hun
listige berekening op hen werd gewacht, maar omdat het
hun tijd was nu to verschijnen. Terwijl Loch der menschen
aandacht nit philanthropische, socialistisehe of christelijke
beweeg reden g ewend was naar onze haveloozen, landloopers
en nomaden, braeht dit boek ons hun portretten ; terwijl
ook de onzuiverheid elker ismeliteratuur steeds meer werd
erkend, verklaarde de sehrijver in zijn Begeleiding van den
eersten druk : „door mij moet elke teudenz, dus ook de
socialistische worden afgewezen" en bij den tweeden druk :
„ik wensch niet g erekend to worden tot een strekking slitteratuur" ; en terwijl de groote bloei onzer woordkunst
strenge eischen van objectieviteit en taalgevoel stelt aan
een schrijver, bleek v a n H u 1 z e n die eigenschappen in
hooge mate to bezitten. Eindelijk sprak hij zóó naar het hart
van dezen tijd door in zijn Begeleiding to noemen : „goed
en recht slechts betrekkelijk, een abstractie die van waarde
verandert naar de omstandigheden", dat het geen wonder
was dat hij een zekere populariteit won, vooral nu hij,
hoewel steeds geplaagd door ziekte, de belangstelling in
spanning wist to houden door snel op Zwervers to laten
volgen de roman: Oetrouwd, weer een bundel schetsen :
Maehteloozen, en eindelijk in De Gads van Dec. 1901 een
cyclus schetsen order den verzamelnaam De Zelfkant der
Samenleving to beginnen met: De Man nit de Slop, om van
kleinere schetsj es in couranten niet to spreken.
Wie zich nu niet heeft laten aanlokken, noch laten
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hoogelijk des schrijvers objectieviteit.
Objectief zijn, met hart en ziel toebehooren aan het
voorwerp dat men beschrjft, zoodat men zich daarnaar
regelt, deszelfs taal spreekt, gedachten denkt en intiemste
ieven meeleeft, dat is meester zijn van zijn kunstinstrument
en raskunstenaar zijn. Objectief zijn dat is in volkomen
ewetensvrede zijn aandacht kiinnen wijden aan de dingen
zooals zij zijn, in hooge gemoedsrust het leven kunnen
fxeeren in een tail niet gezocht, of gemaakt, of overgenomen.
in een Baal die, hoeveel werk, zorg en angst zij den schrijver
ok in e ekost hehheu, zoo heel de zijne is 4ewc)rden,
dat hij voor ons leef't allecu in die taal, waarin Brij zijn
hnrtei stCfli herkennen. floe hij an tot die geirioedsnist
i ekonicu, of door seepsls, fangs den weg der ontkenningen,
of door geloofsovertuigiug, .Tangs den weg van strjcl en
verwiniiingeii dat is iiiet de eerste vraag voor den kunstetiaar, als hij maar tot dieii volkornen vrede is gekomen en
in the rust, wat in hens leeft, kan uitwerkeii, zoo onbezorgd

uls de vogel zingt en de bij hair honing puurt.
Dc objectieve schrijver mist de berniniielijke vervelendheid van den tendenz-sehrjver, wieii altjd zijn geweten in
den weg zit, die alleen sehri1ft orn zijn levensbeschouwing
voor anderen aannemeiijk to maken en diis zijn karakters
diet betrekt nit het levee, inaar nit de wijsheidsfondsen
van zijn kerk, partij of school. Ecu tendenz-boek is ecu
debat over de kwesties van den dag, in ecu kunstvorm die
in de mode is, en een tendeuz-schrijver is vooruit zeker
vats de toeuichrngen zijner bentgenooten en van de veruizing zijner tegenstanders. Ecu objectief schrijver daarentegen schrijft nit onweerstaanbaren scheppingsdrang, niet
vragende naar de to voorziene resnitaten, maar naar de
innerlijke waarde van zijn werk, niet hopende dat de menschen
maar dat zijn werk hem kroont, en daartoe tracht hij niet
to schrijven voor de menschen maar voor dens mensch, niet
to getuigen van waarheden maar van dc waarheid. Daartoe
moet hij ecu volkomen waar mensch zijn om de menscheljke dingen volstrekt waar to heschrijven - en derhalve
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is een zuiver objectief kunstenaar een ideaal, en is ieder
schrijver, of hij het wil weten of niet, tot op zekere hoogte
tendenz-schrijver. Doch waar ook het absolute onbereikbaar is, blijft het ideaal wenken en is de eisch der objectieviteit de eerste eisch voor den kunstenaar. En de weg
tot die objectieviteit blijft het impressionisme, dat is de
onderdanigheid onder de dingen, om ze daarna to kunnen
beheerschen en uitbeelden. Dit impressionisme wordt
verkeerdelijk gehouden voor een uitvinding der nieuwere
aesthetici, want men vindt dezen eisch, al is 't met andere
woorden, telkens uitgesproken door ouderen b.v. door A.
Vine t in zijn Itudes sur la Litttrature Française au dix
neuvième Siècle en, om maar Been anderen meer to
noemen, door V on d e 1. Artikel een van het impressionisme
is reeds door hem afgekondigd in zijn eisch: ,,Elk ding
wil met zijn eige maniere van spreeken uitgebeelt worden.
Aldus geeft een kunstigh schilder elk dingh zijn eigen verf.
Wie de natuur allernaest volght, die is de rechte Apelles,
en zoude, gelijk d' aeloude penseelen, niet alleen menschen,
maer zelfs dieren en vogels verkloeken". 1) En hiermede
zijn wij verlost van alle moralistische en strekking s-liter atuur, die elk ding uitbeeldt niet ,,met zijn eige maniere
van spreeken" maar met die wijsheid, die ,,nu maar eens
aan de menschen moet gezegd worden" d.i. die de menschen
flu gaarne ook Bens van een ander hooren, omdat ze die
zeif ook al honderdmaal gezegd hebben, omdat ze dus
1) IJeze onderdanigheid onder de dingen, wier taal en sfeer men moet
kennen, om den lezer onder den indruk ervan to kunnen brengen, eiseht
Von del in zijn Aenleidinge ter Nederduitsehe Dichtkunst. Tegenwoordig wordt
dit ook geeiseht, maar speciaal voor het proza, dat is voor bet naturalistiselie
prom, want ander heet er niet meer to zijn. De podzie daarentegen son bier
dan vrijer zijn. Haar zou dan meer toekomen de sfeer der verbeelding en
de taal en de dienst van het ideaal. Tegen deze abso]ute onderseheiding
tusschen proza en poëzie moeten wij protest aanteekenen. Het is onbillijk
der poezie hier alleen de beau role to geven. Bit is enders niet dan de
ouders in alle praeht to laten leven en de kinderen tee laten loopen in
lompen. Het proza moge jonger zijn dan de poëzie, het is van hetzelfde
buis, bekleed met dezelfde eere, geroepen tot dezelfde tank. Wat bier
voor het proza is onmisbaar, is noodzakelijk voor de poëzie.
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verlost ons het impressionisme van het conservatisme in
de woordkunst en van de sleurtaal, met Naar adjeetieven
die al van zeif komen aangeloopen, zoodra de substantieven
zjjn genoemd, en Naar werkwoorden die geduldig wachten
op hun bijwoorden, zonder weltke zij niet voortdurven.
Want daar de dingen wisselen, alsook hun ,,eige maniere
van spreeken", moet ook de taal die veranderde ,,maniere
vail spreeken" kunnen uitbeelden.
Daartegenover brengt oils het impressionisme en geeft
het ons . . . . ja wat
Nieiiwe ku list d.i. eeiivoudig- ware kiinst, luidt het bescheid.
N1. lief adectief iiieuw moge eel aantrekkelijks hebbeii,
)ij veel woorden dient het niet tot aanbeveliug. Woordeu
1 wijii en fn mil ie zieii zich lie ver versierd met het adjeetief out! (tan met het adjectief uienw - en of het met het
\V4 ^ Or41 k tinst 440k niet ZOO 15 .' Tenminste V o n d e 1 kon die
nieiiwigheidsventcrs nog al uitlacheu: ,,ze laten zich voorstaemi datze grote bazen in de kunste zijmi, en zwetsen kuntiger, dock het is met woordeim van anderhalven voet fang,
of ccii doorgaende bravade, en Touter blaeskakerye. Aldus
wiiinenze gunst by den slechten hoop die den mont vergeet toe to doer, en gelijk naer hemelval gaept. d'Aller()utste cii de beste Poëten zijn de naatuurlijkste en de eenvouthghste. Dc nakomehuigen, om hen voorby to rennen,
vieleum nit eerzucht of aen het snorken en poffen, of vernissen en blanketten. Dat behaegde in het eerst, gelijk
wat nienws, den min verstandigen, en kionk den nieusgi erig en, gelijk een donderslagh, in d'ooren: dock het verwonderen duurde een korte wiji; en de wakkerste oogen
zageui pier door; en d'outsten tegens de j ong er werken in
de schale van een bezadight oordeel, opgewogen, vielen
de lesten to licht, en d'outsten behielden den verdienden
prjs." Aenleidinge.
En de kwestie of het impressionisme ons niet in elk
geval eenvouthg-ware kunst geeft is ook zoo eenvoudig
niet. 't Is waar, het impressionisme is de weg tot echte kunst;
voorzeker, het geeft den kunstenaar ooren om het leven
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to beluisteren, een hart om het leven to begrij pen en
bovenal de ontroering, den zoo hevigen indruk dat hij door
zijn werk ook de anderen onder lien indruk brengt; ongetwijfeld, het impressionisme is de middelaresse die den
kunstenaar brengt tot het leven en het leven tot den
kunstenaar, maar.. • maar indien als resultant dier bemiddeling deze kunst ons een wereld uitbeeldt, voornamelijk
bestaande uit modder, alcohol, to reel of to weinig etende
mensehen een wereld inderdaad even onwaarachtig als
de oud-romantische van ridders, ruines en maanlicht
dan hooren we V o n d e 1 weer brommen dat de kunstenaa.rs
moeten „de bladen niet met beuselingen beslaen, en ding eu.,
die niet om het lijf en hebben, nochte den lezer net den
ydelen dop, zoeken to paeien, xnaer met pit, en een keerue
van goeden smack verzaden ..." dus moeten „uitmonstereii
al wat misstaet, zoo wel dat de kunst, als de zeden betre't,,
waer in menigmael deze g oddelij ke wetenschap j ammerlij k
misbruikt wort: en gelijk het zwaerste meest weeght, zoo
nioet men zich wachten voor ongebondene e ii oneerlijke
woorden en vonden". Maar is hiermede het impressionisme
weer niet prijsgegeven 1 Wat baat het dit be ginsel : „elk
ding wil met zijn eige maniere van spreeken uitg ebeelt,
worden" hoog to houden en tegelij k to eischen : slechts die
dingen mogen uitgebeeld, die altijd braaf deuken en spreken
dus niet werkelij k bestaan ' Wordt kunst dan weer niet
een tuchtmiddel, hoogstens een amusement voor j ongedames-kostscholeu 1 Is het impressionisme de weg tot echte
kunst, waarom dan niet direct aanvaard wat het ons
brengt, en waarom vooruit vastgesteld dat het in elk geval
de conventioneele smaak en zedelijkheid moet huldig en
Doch reeds vragen genoeg om to zien, dat het antwoord op de vraag wat ons het impressionisme g eeft maar
niet zoo voor de hand ligt.
Zou het dan niet raadzaam zijn om to onderscheiden
tusschen impressionisme en impressionisme en b.v. het eerste
to noemen het clirecte en het tweede het verwerkte impressionisme?

49 De beteekenis van het directe impressionisine is het
best to zien in de nienwere schulderkunst, b.v. Mi B r e i tn e r. Wie herinnert zich niet de schoone teutoonstelling
zijner werken in ,,Arti et Amicitiae", en wie heeft niet
erkend dat Mi door en door impressionist is Hetzj B r e i tn e r zijn IRijdende Veld onder een laaiende zon over de
brandend heete heide laat galoppeeren; hetzj hij een 4msterdamschen karreman met zijn paard troosteloos laat voortsjokken door de kiedderige sneeuw van een stifle gracht
onder den vale., zwartgeelen stadsheniei, waaruit het ZOO
roet zal gaan regenen; hetzij hijde grofbeenderige. kaal
staartige paardeii de litnge heipalen Iaat aanslepen, die,
door pioeterende kerels met (Ic machine ingeheid, straks
a I ieen ii iaar met de k ppeIi tnt deli ifl4 )dderigeIl i )nd
komen k]jken, ads riepen ze 'Ic huizeiirij, die reeds van
L'iuds komnt mut ngesehoven, te dat zij al klaar waren wi
cc ii. tiieuwe etadswijk to torsen. altijd weet B r e t a e r (Te
din'eu nit to bceideu met hun eigeii inanier vaii. spreken.
fiij heeft zich ehee1 los gemaakt van de conventie en de
cliché's, cinarentegen iii trouwe oii.dcrdaniglieid zich den
gemaakt met de dingen, die hij Wilde ititbeelden. Hoe hevig
heeft hij dat alle y zien gebeuren, als gebeurde het alleen
voor hem cii ads zag Mi het voor het eerst en het laatst,
dat hij er zulk een diepen iudrnk van kreeg, dat zijn
machtige techniek dien indruk zdó kon doen herlevea bij
zijn toeschouwers, dat deze van voldoening zuchten: ,,wat
Holland ook verloren hebbe, nog niet zijn ouden schildersroem !"
Ongetwijfeld: deze ijverige werker heeft zich zoo oiiclerdanig iugewerkt in de dingen, die hij zon uitbeelden, dat
hij maar niet kon losworden van dat •ehuppel en gedans
en gedaver van de Rjdende Veld -, niet van dat besneeuwde Amsterdam, waar het zoo landelijk-rein kan zijn,
als het stadsgerucht gedempt, maar de lack der met sneeuw
ballen gooiende school jongens helder klinkt en de zwarte
vensters uit de met sneenw omlijste ramen toekijken als
feëeuoogen uit sprookjes, terwiji van verre ccii al to zware
lucht de stille stad bedreigt -, niet van dat Heiwerk, dat
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met zijn ordeloozeri chaos en vreemd g ewurm in de diepte,
toch zulk een hooge litanie zingt op den fundamenteelen
arbeid, en omdat hij er maar niet van kon loskomen en
daarbij de techniek bezat, heeft hij dit werk gemaakt en
hierom alleen. Niet als militairist schilderde hij zijn Rijdende Veld, niet als socialist zijn Amsterdam, niet omdat
hem dit werk was besteld, nog minder omdat hij dan toch
lets moest nemen en dan dit maar nam peen, alleen
omdat hij er maar niet van kon los worden. Hij had dit
werk niet uitgekozen, maar dit werk had hem uitgekozen,
hem G. H. Br e it n e r, en het liet hem niet gaan, voor hij
dit werk g edaan had, zooals de ui tverkorene B r e i t n e r
dat alleen kon.
Welk g oed werk levert het directe impressionisme in de
schilderkunst ! Gaan B o c k ii n en b.v. de Miinchener F r a n z
S t u c k verder, door van hun indrukken een g edicht to cornponeeren en dan dat g edicht to schilderen, hun werk is
geen hoogere maar eenvoudig andere kunst dan die van
B r e i t n e r, bij wien n.iets is to vinden van „Ahnung and
hope Gedanken", maar oud-Hollandsche nuchterheid en
intiene waarheid. lijn zij schrijvers en predikers met het
penseel, B r e i t n e r is altijd schilder. Voeren zij over
in de andere wereld van het g epassioneerde levee, B r e i tn e r leidt road in dit levee, dat we toch maar nooit g enoeg
kennen en maar nooit genoeg leven. Bij B r e i t n e r cornpositie noch inventie, omdat voor hem de natuur de beste
componiste blijft en de kunst die zij dicteert zuiverder is
dan die de mensch fantaseert.
Maar als dan dit directe impressionisme zulk goed
werk in de schilderkunst leverde, waarom dan ook niet in
de letterkunde 1 Nu, het heeft dan ook aan zulk werk niet
ontbroken. Hoogloffelijk was der schrijveren volkomen
onderdanigheid onder de dingen. De kleur van een ding,
het g eluid dat het gaf, zijn vorm, alles werd nauwkeurig
g enoteerd, immers door de dingen nit to beelden op hun
eigen manier van spreken. Sommigen brachten het heel
ver in die onderdan.igheid. Wie zal ontkennen dat b.v.
J. H. R o s n y aan een stukje brood niet het zijne gaf, door er
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in to zien: ,,gaten, eironde kuiltjes, Wilde afgronden, een
tunnel, een spelonk met koepeldak van ivoren muren,
waarin sores een haarfijne druipsteeu zich profileert. Date
is het werk van een heele wereld, een samenstel van holten
van binnen in het aanzijn geroepen door de geweldige nitzetting van het gas, then het deeg nog week was, oni kort
to gaan, eigenlijk op dezelfde wijze ontstaan als onze aardkorst." 1) Niets op aan to merken; wat het brood hem
beliefde to openbaren, de schrjver heeft het met de grootste
njverheid genoteerd, gedocumenteerd en geInv e titariseerd.
Di.ezelfde methode un is door v an H u 1 z e n toegepast.
f)eze kitnstetia;ii• Wi] 4)115 tleri iuietiseli (Icr achterbuiirt teeketen. 1. v. z. hij is ontroerd door het trnosteloozeieveui van
Ti ci
cli.
(Ta a rbj iteeft .hij iuia cht en ineesterseli ap
over (Ic tan 1, oni claaruuiede diezeifde ontroerin
bij eery
((in
a nder
to roepen.
d.aarinede lict felt. dat door ziju
°p zIjil felt i •eworden, ook nan anderen to later
iien. waardooi' het dan ook hun felt is gewordeii. Hij weet
(lc djnen zoo to zeggen, dat gij ze zieu en taster hunt,
i.e ebeuren ziet in hun eigen sfeer en omgeving; kortouii
hij weet de dingen uit to beeldeui iiiet hun elgen manier
van spreken, i. e. w. hij is impressionist. En waar hij order
de impressie kwani der achterbuurt is liij onderdanig aaii
le diugen der achterbuurt en geeft ze huti eigen sfeer,
kleur en taai, en daar hij ecu geweldig woordkuustenaar
is, weet hij die din gen zoo nit to beelden, dat de lezer ook
altjjd zit onder de dingen der achterbuurt, order die grauwe
levees, under die zure atmosfeer, under die muffe omgevnig,
under die grove taai, waar het vloeken regent, waar de
door-de-weeksche woorden driedubbel versieten en de Zondagsche belachelijk opzichtig zijn.
IMIaar als dat dan het resultaat is van het impressionisme, dan weg er mee, want of men wordt ziek van deze
Iectuur, als men ze ernstig neemt, Of men gaapt zijn kaken
uit elkaar, als mcii ze alleen interessant tracht to vinden.
En dan herhaalt men hier wat B u s k e xi H it e t reeds imi
1)

A a tii e}flta Id hij R. 1)

i .

.1

ine

ir. 1b.
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1873 van Z o a zeide: ,,de bewondering voor den schrijver
inoet ondergaan in den afschuw voor het geschrevene".
Pit averechtsche resultaat van eeii onrnisbaar beg inset
is to wijten aan het verkeerde gebruik er van. Het drecte
iinpressionisrne der schulderkunst is onbrnikbaar in de literatuur, welke is aangewezen op het verweride impressioiiisme.
Pit blijkt reeds uit de keuze van het onderwerp.
Hieriiii is de impressionistisehe schilder zoo vrij mogelijk.
Zijn eenige tank is een stuk natuur bj het licht der natuur
nit to beelden. 1) IHIij kan kiezen, missehien nog liever
zich laten kiezen door zijn onderwerp, altijd zal de eenwigjonge, frissche natuur daaruit tot ons spreken. Ook dan,
waar hij de worstelende en weenende zijde van het natnurleven kiest, daar de eukel-afgrij zing wekkende dingen
de duisternis opzoeken en daarom reeds niet knnnen nitgebeeld worden met Licht en kieur. Neeni b.v. B r e i t n e is
Heiwerk, dat geploeter met die palen in de modder, wier
thkke kiodders alles beniorst. hoe zuiver hint hij de rnwe
dingeii op hun eigen manier spreken, veel zuiverder dan
b.v. J a it S t e e n, die alleen mw is in zijn ouderwerp maar
in de manier even gelikt als P o ii, zoodat in zijn bekende:
,,Soo D'Oude Songen Soo Pijpen De Jongen" het tafellinnen zdó prachtig in de plooi is, dat aan diezelifie tafel,.
waaraan nn zoo getierd wordt, even goed een Amster
damsche patricIer met zijn vrouw kon gaan zitten zwijgen.
B r e i t n e r daarentegen zet ons rondom in de modder, en
last ons toch niet in de modder, en werkt veel verfrisschender op ons dan J a n S t e e n, met zijn quasi-realisme of
niisschien wel moralisme. Roe komt dat Omdat ons
B r e i t xi e r echte natuur geeft en deze a1tjd reinigeud
werkt. Want achter B r e i t u e r 's Bleiwerk bliuken de
wjde watervlakten en daarboven jubelt de Hollandsche
hemel en zoo ligt over dit ploeterwerk in de modder de
innerhjke reinheid van eerlijken arbeid. En dit is het
gevoig van zijn impressionisme. Want hij heeft het niet
zoo bedoeld, rnaar het behoorde zoo; hij heeft het niet
1) Hoe betrekkelijk talrijk ook de sehi1derjen met kunstlieht, ouk
b1 B re it ocr, ziu, - mi. blijven deze sneer Spiei€-rci (lan echte knnst.
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niet in die sfeer van licht en kleur gezet ôm aan mogelijke
bezwaren tegen zijn onderwerp tegemoet to komen, maar
omdat dat blinkende waterviak en die Hollandsche hemel
ern waren met zijn Heiwerk. Zijn impressionisme heeft
dus deze eigenaardige uitwerking, dat dit realisme het
ideaal niet doodt maar er op steunt, dat het de heerlijkheid laat zieri die immanent is ook in de ordinaire dingen.
En dit komt onidat B r e it ii e r de iiatuur op Naar eigen
manner Iaat spreken, CII hetzelfde treft otis bij I) ii r e r cii
Re in b r a a d t die ock waarheid wilden, maar begrepen
dat sleehts voor den oppervlakkige waarheid en schoonheid
ci ka uders tegeii steJ ii iige31, v (a (1' (1 ci ^ i nziehtige daarenteg'en
eikaars ver ndersteIlingen ziju.
is cic iIIlpressionistis(1Je schrijvet• niel zoo rij
in ziju keuze ( )uid at, als hij de diiigen •aat titbeeldeti, hij
dan niet a Ileeti weergeveiid ivaar ock seheppend werkt,
ereëerencl eveilzo( tined als reproduceerend. \\Tjj stain pier
midden in dc • aide kwestie. t d dc literatuir is ccii spiegel
voor het yolk, dace weT ecu spiegel van bet 'oik. of de
inorahsten dan wet dc iatiiralisten gelijk hebben. Dat bier
de [smeiafgoderij we tot eenzijdigheid verleidt is dnidelijk.
Want ecu spiegel te zijn voor het y olk, dc literatuur bedankt
voor die eer als liar to vreenid, gelijk bet y olk gewoonlijk
bedankt voor die iiteiatuur, als al to vervelend en schoolineestereid. Ook ecu spiegel to zijn vats het yolk, dc literatuur zegt het rziet to willen ook al kon ze het, en riiet
to kunnen ook al wilde ze het, terwiji het y olk van zijn
spiegelbeeld zulk ecu vies gezicht trekt, dat ieder beg rij
dat die spiegel al erg verbogeii moet zijn. Dit laatste moet
ook wel. Een schilder kan van uit zijn_ raam een grachtbrrig semen, zooals die zich aau hem voordoet, en bezit hij
techuiek, hij zal goede kurist ievereii. Elk stick natuur is
hem interessant, eeuvoudig wiji het natuur is. Schjn en
wezen dekker eikaar bier of liever de kwestie van schijn
en wezen is Kier geen kwestie, want de natuur is die zij
schjnt en schjnt die zj is. Een schrjver kan dat niet doers.
Want hij moet de dinen geven niet zooals ze schijnen,
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een grachtbrug passeeren, niet enkel als een stuk natuur, maar
ook als een stuk geestesleven. IE[ij moet hen wel eerst
er1iehten met het natuuriijk Licht, maar daarna ook met
het Licht der waarheid, en eerst als hij ze daarmede kan
bereiken, dan kan hij ze uitbeelden. Toch is het in den
laatsten tijd mode geworden to zeggen: ,,dat kan een
schrijver wel, dat moet hij zeifs". En die mode is maar
al to goed verklaarbaar ook. Want het materialisme, dat
in de wetensehap tarn elijk wel een verouderde en verioren
hypothese is, zit onzer literatuur nog duchtig onder de leden.
Hier leeft nog het bijgeloof, dat de stof leeft en heerscht,
de geest daarentegen een dood ding is. Zoo'n modeschrijver,
voor wiens onversaagden waarheidszin al die oude leug ens
als geest, wil en iiefde de vlucht ha)dden genomen en die
in zijn eerlijkheid niets over hield dan de natuur, had
waarlijk Been lichte tank. IHIij moest de menschen laten
luisteren - want een schrijver moge nog meer zijn ,,publiek
veraehten" dan Mu it a t n ii, het pubiliek moet het aithans
wilien hooreni dat hij het veracht, anders heeft niemand
er wat aan - en de menschen hadden tot nog toe aileen
geluisterd naar hem, wiens woord hun geest wist to does
getuigen met zijn geest, hun iiefde wist op to wekken en hun
wil. En die bestonden er niet 1! Het was werkelijk een mal
geval. Literatuur en materialisme zijn olie en water, sneeuw en
roet, waarheid en leug en, en hoe dus plants to maken voor
zoo'n on-wezen als materiaiistische literatuur P Het antwoord is bekend en handig genoeg: door n.i. van de literatuur een tusschending to maken tusschen een wetenschap
en een sport. 1k hermnner slechts aan termen als deze:
strenge analyse, de kunst om de kunst, het document,
het milieu - en dadelijk rijst voor onze verbeelding een
Academie, van wit mariner als een gewijde tempel in ongenaakbare stiFLe hoog zich heffend en met een tooverspreuk
van vervloeking alle oningewijden afwerend. Ernstig wordt
daar gestudeerd, soms wordt er een lack gehoord, Loch
zeiden, want wijd is het veld der wetenschap en kort is
het leven, weer wordt er gedisputeerd, soms schitterend,
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het de Academie, die in haar onzelfzuchtig verzonken-zjn
in de wetenschap Been aandacht beschikbaar heeft voor
het yolk, altijd blijft het de Academie, waarvan het yolk
de mm of ineer zalige overtuiging bezit, dat het zich hiervan flu niets behoeft aan to trekkers.
Liever dan tot deze spiegel-theorie, die ons of tot
het moralisme, met zijn brave Hlendrikken, Of tot het materialisme, met zijn geanalyseerde en gedociimenteerde menschexemplaren brew gt, wenden we ons dus tot het impressionisme, daf het v1h, ware menscheiilevim knu gevell. Het
mensehetileven, dat ecu iatuurversehijning is, inaar als
ioeiend ait ntezieiien wrtei en in eeste1ijke atmosfeer,
tegelijk is ccii eetesniaiiifistatie; liet merischeuleveui, dat
ii s ccii pen baa i1i cid, de vrueht is van ecu v erborgenheici.
Dc taak dci' iiteratunr is dus uiensehen to laten zien.
Teont zij die alleeii als natuurverschrjnin, dan werkt zij
direct-impressionistisch; laat zij die eehter ook zien als geestesmanifestatie, dan werkt zij naar die methode, die ik noem
liet verwerk-te impressioiuisme. 111cr kan zij dan weer op
tweeërlei wijze to werk gaari door zich to plaatseu order
den invloed Of van het geestesleven der iuenschen, Of van

liet geestesleven zeif. Levert bet eerste reeds zuivere, hooge
kunst bereikt zij alleen langs den tweeden weg, als zij van
het subjectieve tot het objectieve den stap waagt, die slechts
dan Been harlekijnensprong in het luchtledige is, als hij
gevoig is van ccii diepe, eerlijke kennis van het subjectieve.
Welk ecu taak! Ingedaald to zijn in al die moe
makende mensehenlevens en darn macht behouden om in
ongerepte frischheid omhoog to stijgen tot het leven zeif;
tehuis to zijn in den kerker des levens tusschen de koperen
muren onzer betrekkelijkheid, en dan ongestoord den opgang
to kunnen gaan naar de eeuwige Bergen vanwaar men schouwt
in het absolute, en hiervan to kunnen spreken zoo zonder
moeite, zooals de landman spreekt van zijn akker, ziedaar
de hoogste taak der literatuur. Dan kent zij ook dit ware
impressionisme, dat met den psalmist kan zeggen: ,,zoo ik
mijne ziel niet heb gezet en stil gehouden, gebjk een ge
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speend kind bij zijne moeder", en dat hair leert met een
stilgezette ziel lief hebben het natuurleven, het menschenleven, het Godsieven, en in onderdanigheid vragen van die
openbaringen des levens: hoe zij willen worden uitgebeeld
in hun eigen manier van spreken.
In hoever heeft flu v a n H u z e n aan deze eisehen
beantwoord P In elk geval in zoover, dat hij in zijn werk
de impressionistisehe methode huldigt. Hij ke pt die volkomen onderdanigheid onder de dingen, die een eerste
vereischte is om ze to kunnen uitbeeideii. Bij hem een
heerlijke afwezigheid van de methode van den reporter,
die in zijn notitieboekje of camera eventjes die wereld
inventariseert, Welke Mj straks wel zal uitbeelden tot een
kunstwerk; die methode o.a, zoo aardig gepersifleerd door
G o t t f r i e d K e 1 e r al hij eeneu van Die Leue von Seldwqta
ni. V i c t o r S t ö r t e 1 e r, den eerzamen hontkooper en
daarbj hjdende aan de schrijfziekte, bjj zijn terugkomst van
een houtverkoop op een landweg laat stilstaan en zijn notitieboekje laat nemen om to documenteeren: ,,Motiv fur Dorfgeschichte: Wageufurche haib mit Wasser gefiillt, in weichem
kleine Wasserthierchen schwim1uen. Hohiweg. Erde feucht,
dnnkelbraun. Auch die Fussstapfen Sind mit Wasser gefüflt, weiches röthlich, eisenhaltig. Grosser Stein im Wege,
zum Theil mit frischen Beschädigungen, wie von Vag en
rädern. Hieran liesse sick Exposition knflpfen von uixigeworfenen Wagen, Streit and Gewaltthat."
,,Weiter gehend, stiess er auf eine arme Landdirne,
hielt sie an, gab ihr einige Mflnzen and bat sie, fünf Minuten
still zu stehen, worauf er, sie vom Kopf zu Füssen beschauend,
niederschrieb: ,,IDerbe Gestalt, barfuss, bis fiber die Knöchel
voll Strassenstaub; blaugestreifter Kittel, schwarzes Mieder,
Rest von Nationaltracht, Kopf in rothes Tuch gehüllt, Weiss
gewiirfelt -" allein urplötzlich rannte die Dime davon and
warf die Beine auf, als ob ihr der bole Feind inn Nacken sässe.
Vi k t o r ihr beg ierig nachsehend, schrieb eifrig: ,,Köstlich!
dämonisch-popnlare Gestalt, elementarisches Wesen." Erst
in weiter Entfernung stand sie still and schante zurück;
da sie ihn immer noch schreiben sah, kehrte sie ihm den
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Mate hinter die Huiften, worauf sie im Walde verschwand."
Nu moge het niet graciens zijn geweest van dit ,,docunient", op deze min parlementaire wijze afscheid to neinen
van dezen V i c t o r, dat neemt niet weg dat K e 11 e r hier
buitengemeen echt heeft geteekend, hoe de dingen does
met hem, die meent dat ze to bemeesteren zijn met notitiehoekje en camera: ze lachen hem uit en inaken hem
be1ache1jk. Neen, dit pijn1jke gezicht den schrijver to
zieu mtgelaclien door zijn onderwerp, v a ii H u 1 z e n heeft
liet Wi lwspaard. Die ueri'er., Mach Ieloozca en hoe ze
\erder liceten. hij heeft slechts één woord to spreken of
z kaiieii l)1j heat en ic hlijveii hij hem. En dat kornt
^ nidal Iij j ze niet wil (h lmeesteren, of an (Ic eriainelde iiiertitc via rstelleii a Is Pr1jzeti swaardige ^f af-

grjzenswaardige voorbeelden, niaar dat ,voor" van voorbeeldeii weglaat en ze alleeii wit uitbeeldeu als menschen.,
Elie als menschen reeht hebben op onze belangstelling.
Sleclits ZOTT ik will en v rag en: heeft v a n H n 1 z eli dit laatste
wet gen oeg kunneu d : i[{eeft hij on s werkelijk ineuselieri
laten zien en is zijn impressionisme niet to veel eels direct
en to weinig ecu verwerkt impressionisme geweest
Dat (lit iriderdaad zoo is, zou reeds nit de keuze van zijn
nderwerp kunnen blijken. Dat is: de havelooze. Ongetwijfeld
is de liavelooze de inensch die in de mode is. in de kerk zoo
goed als in het parlement staat hij vooraan, terwiji de psychologie en de rechtsfilosofie het zonder hem niet meer kunnen stellen. Er is dns in de literatuur tegenwoordig even veel
navraag naar haveloozen als vroeger naar helden en heldiiiuen. Moest men tijdens de romantiek een heldenstnk verricht hebbeii oni vereenwigd to worden in de literatuur, uu
schijnen vooral de haveloozen het meeste ianspraak to
krjgen op die eer - lets wat meteen eenigszins de overproductie in de literatuur zon kunnen verkiaren, daar er
gewoonlijk meer haveloozen dan helden voorhanden zijn.
Want ook in de buitenlandsche literatuur - ik denk b.v.
aan de werken van Maxime Gorki en Freudenthal's
,Sonderiinqe cad Vaqabumden" - is Been gebrek aan
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haveloozen en ontredderde menschen. Pat v a n H u 1 z e is
hen ter uitbeelding kiest, toont reeds dat Mj in zijn belangstelling voor den havelooze niet iets aparts heeft, maar
deze deelt met de massa. Toch kan dit goon bezwaar zijn,.
indien zijn belangstelling maar diep genoeg gaat, zoodat
zijn uitbeelding zuiver en volkomen wordt. Maar hier zneeu
ik een groot vraagteeken to moeten zetten. Want, al zijn
er zoo, als v an H u 1 z en ze teekent, toch zijn ze niet zoo.
Want naast de vervuilde, vervleeschte en verdrankte menschen onzer achterbuurten zijn er daar ook to vinden, die
midden in een dorre, doodsche omgeving „ingebondeu zijnin het bundelken der levenden", want in menig e achterkamer, waar het maar even schemert van een veep daglicht
tusschen hooge muren doorgekropen, straalde heller hemel
dan in cafe's of villa's met vensters op het Zuiden en
dit vooral had den echten impressionist moeten treffen.
Immers wie Been vreemdeling is in onze stadssteg en, welker
wijdluftige, idyllische, ja vaak smakelijke namen alleen aanwijzen wat er ontbreekt en door de huidige philanthropiemanie kan men daar g emakkelij ker tehuis g eraken dan in
onze parkbuurten en wie daar de trapg aten keut waarin
het altijd donker is en vies, en ook vaak zoo vochtig dat
men het water langs den muur voelt sijpelen, en waar het
dan overal, v6or, opzij, achter, boven en onder wriemelt
van menschen, vooral van vuile vrouwen en nog vuiler
kinderen, hem treft het dan niet voortdurend op ontredderden to stooten, die hem alleen ontvangen omdat hij geld
brengt, maar hem treft het dan wel in dat doodsche menschenpakhuis moons een kamertj e to vinden, waar eon
blinkend stukje koper, propere gordijntjes en papieren
gnu urversierselen zeggen, dat pier eon huiselijk vrouwtj e
of neepmuts-moedertje eon sfeer van ongenaakbaarheid om
zich schiep tegen al wat leelijk is en waar hij zelf, nog
meer dan zijn gave
hoe dankbaar ook aanvaard
welkom is. Pit licht midden nit de duisternis zal den
zuiveren impressionist z66 trefen, dat hij met hand vane
bewondering het wondere licht last glanzen over het donkere
tafereel, dat hij met hand van deernis teekent.

Nii heft ' a n H u I z e n noch het een, nosh het auder

zuiver redaan
Deernis, zeker, er is deernis in zijn werk. En, dit is
er lang niet het miuste van. V a n H u I z e II had zich goed
verdedigen in zijn Beg eleiding dat hij zich rein moist van
elke, dus cook van een proletarisehe, of socialistisehe tendenz de lezer speurde die toch in zijn werk. En dat de
lezer die er nit las, terwiji de sehriver ze er absoluut niet
in had willen ieggell, bewees aiders iiiet, dan dat deze kunst
niet kwaiit nit eeri teehnische ffibriek, maar uit ccii hart,
dat iii (lie koel -afgelnist€rde en einotie-loos opgeteekende
Vordefl ziel had wcten to 1egeii. Keen, dat er (leernis
ii
H it I ze ii ' verk, dat tecrilis d ziel was vati
zijii werk, was eeu ft mt - wet was het ccii font dat het
was teernis-a ileeti. Eu (he font is cen der typiSehe Cbrekeii vuii dew tijd, wicus eestelijk modekleed is: de
eele pij u1 dcii Buddhistischeu moiunik. Want is niet de
vredc Buddha's deze: .lateii levee'' : dat alleen ontslaat vaii
dc moeite zeif to Ieveii .Lateu levee", dat is levee. Maar
kan het al schooner en positiever en rechtvaardiger Ja,
heel wat. Want ccii vet vlek verbreidt zich nu eenrnaal en
een waterdroppel niet; hoe leelijker ecu ding is, des to geiiiakkelijker propageert het zich. Niet alle y verdient to
leven wat wil levee cii alle y ,,laten levee" is de dood van
het ware level. Laat onze literatuur dus maar alles leven,
wat daarnaar solliciteert, dan laat ze zich door een ver
keerde deernis verleideru tot dwaasheden. B.v. zoo'n ,,Man
nit de Slop" vraagt uiets dan een eerlijke begrafenis met
(Ic belle : dat (-od zijner ziele genadig zij - rnaar niet een
offlcieele voorstelling en ecu wie weet hoe lang voortleven
in onze literatuur. Slechts zulk een eenzijdige maatstaf
als deernis-alleen maakt zulk een totaal ontredderd wezen
Pen voorwerp van belangstelling, en gaat onze literatuur
"p dien weg door, dan wacht ons na den haveloozen-cyclus
cen heck bibliotheek van ongelukkige dieren- en veronge ljkte planters-romans.
Maar, wie deernis-afleen eenzijdigheid noemt en cornpassie ecu ouvoldoend levensbeginsel, is die niet een hardO.E.113
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vochtige en ziellooze, is hij niet waard militairist to heeten ?
Ja, de waarheid is nu eenmaal compromitteerend g ezelschap.
Wie in een tiring asceten voor de vrijheid opkomt, moet er
op rekenen zich van heimelij ke vereering van Bacchus en
Venus verdacht to zien, of wat nog erger is straks
door de losbandig en to worden genoemd : onze broeder.
Zoo zal hij, die naast deernis lets anders wil, wel een geweldenaar heeten, toch is hij het allerminst. Want van
deernis-alleen levee, dat is geven, geven zonder iets terug
to ontvangen. En dit is niet weer menschelijk. Een slechts
leeft van deernis-alleen, dat is God. Maar de mensch die
zulks traeht to doen, is een Landman die in grootmoedigheid alleen wil zaaien en niet maaien, is een mensch
die al zwa,kker en zwakker wordt en vooral moede, en
eindigt met onder to gaan in moeheid. Zijn dwaling is misschien de beminnelijkste die er ooit was, toch een dwaling die
zich wreekt. Neen, naast de deernis, die leeft van geven, heeft
de mensch noodig de bewondering, die leeft van ontvang en.
Bewondering, zeker, die is er ook in v a n H u 1 z e n's
werk. Misschien vindt hij dat zelf niet. Zelf zegt hij voor
den tweeden druk van Zwervers : „ik geef slechts wat ik als
belangstellend mensch kon opmerken, waarnemen, en ook
doorvoeleu, naar ik vermeen." Pus alleen belang stelling.
Maar een belangstelling, die aanhoudend en zoo volkomen
zich verdiept in Naar voorwerp, en die daa,rvoor belangstelling weet to wekken, verschilt die zooveel van bewondering ? Een voorbeeld ; als „De Man nit de Slop", de
moordenaar van zijn vrouw, bij de openbare terechtzittiug
voor het publiek treedt, dan hooren wij o.a. deze oordeelvelling : „Een mijnheer, koel, scherp waarnemer ... zei : „die
kerel op 'n schip, of in Indie, daar doe je wat mee !"
(Een ander) vroeg Coen spitsgevonden : „Zou jij met
zoo'n moordenaar.... ?"
„Och kom, in den oorlog does we toch ook niet anders ..."
„En je discipline ?"
„Jawel, je hebt er last me, maar als 't erop aankomt,
geef mij er honderd, je doet er wonderen mee. Die kerel
hadden ze als jongen naar zee moeten sturen."
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Nu, 1k kan me vergissen, maar me dunkt de zakdoeken
van dien mijnheer, dien koelen, scherpen waarnemer zijn
gemerkt v. IL, ook is hij eer op weg naar een Tolstoyaansche
kolonie dan naar een exercitieuur met de mannen van de
weerbaarheid. Ongetwijfeld, als v a n H u 1 z e n dien ,,Man
uit de Slop" niet een beetje bewonderde, dan noemde hij hem
niet ,,'n kracht-koning". Ook verklaart die bewondering
voor een deel zijn populariteit, want men wil nu eenmaal
niet lezen van wezens, die zijn ,,'i prendre on ii laisser",
maar van menschen waarvoor men jets voelt. Ja, dat er
bewoimderin zit in v a n H a 1 z e it 's werk, komnt van zijn
inipre--omsnie, 't well hem zoo in oatroering bra(ht, dat
Iii zijn lezers ^()k kon ^ ntroeren. Eu lezers willen nu cen ntaal „eons tinders" worden door ecu bock.
Nit wil 1k niet dadelijk vra.gen, f dit de ware bewoii4lering is, urn niet het gevaar to loopen den braven Hendrik
pnieuw op zijii voetstuk to zetten, maar liever vragen
van wair doze eigenaardige, laa.t ik ze noemen, ondoorda(hte bewondering :
Miju antwoord is: deze ondoordachte bewondering is
het zuivere complement van de deernis-alleen. Deernisalleeit nia.akt, geljk bleek, moede, doodmoede en wie flu
in zoo'n mnoede, impressionabele stemming het leven ingaat,
bewondert daa.r heden allerlei, wat hij morgen niet meer zal
bewonderen. Maar gelijk de echte deernis niet alleen eischt:
laten leven, maar vooral eischt: leeren leven, zoo werpt de
echte bewonder]ug zich niet op alle y onder weiks directe
impressie men verkeert, maar alleen op dat wat men heeft
leeren bewonderen en met overtuiging bleef bewonderen.
In de literatunr is het nn niet de eerste vraag, of die
overtniging 1e juite is, maar of zj er is. B.v. bj U. K e 11 e r
is zj er, en wel deze: de ware mensch is de liberaal van '48.
Dat is de mnijne niet en toch is ook mij K e 11 e r 's werk
zuivere literatnur.
Eveneens is zj er bij den ,j one; Rns Alexis Pechko w, die zelf niet weet of hij in 1869 of '68 is geboren,
mnaar wel dat hij van zijn vroegste jeugd, als wees, door het
Eteilige Rush ad vagabondeerde. Na aan alle ambachten
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g enipt en na elke ellende doorgeproefd to hebben beg on
hij in 1894, onder den naam M a x i m e G o r k i, de vertellingen to schrijven, die thorns in de bundels : Dams la
Steppe, Les Vagabonds, Cain et Arteme, en Les Dechus een waren
triumftocht houden in de Europeesehe literatuur. G o r k i
noemt hij zich d.i. B i t t e r, en een bittere aanklacht houden
zijn vertellingen tegen de leug enmaatschappij van het Heilig e
Husland, maar die aanklaeht wordt gedrag en door den jubel
op het heerlijke bijna zeide ik het heilig e vagabondeeren. Het waren zijn kameraden, die Deems, die met
cynisme erkennen : „j e suis un ex-homme, simplement deemu
de ma qualite d'homme" (Les Deems p. 172), ook die m sti.ceerende mouyik, die „sur deux paroles des Saintes Eeritures,
vous organise une nouvelle eroyanee, ce dont on reste
stupefait" (Cain p. 133), en verder al die onbandigen, die
zich alleen g carne laten temmen door den sterken drank.
Omdat hij ze zoo innig als kameraad wist to benaderen,
kon hij bij hen ontdekken „une ame souvent originale, .
contenant, elk aussi, la divine etincelle" (Dap s la Steppe,
Pref. p. XII), maar nu kan de lezer ook dadelijk zien dat
her de appreciatie niet alleen rust op menschelij k medegevoel, maar vooral ook op de anarehistische neiging en van
het revolutionaire Jong -Rusland.
Eveneens is zij er bij Friedrich Freudenthal die
zijn „Sonderlinge and Vagabunden" op de IHannoveraansche
heide, met eeht luthersche gemoedelijkheid, nog Weihnaehten
last vieren.
En typisch is zij er in het Schainkenlied van C a r I
B u s s e uit zijn jongsten bundel, welks titel Vagabundem
anders niet zegt, dan dat vagebond nu het modewoord is
in de literatuur, en dat luidt :
Gut' Nacht, nun war' es Burgerpflicht
Sich felt aufs Ohr zu legen,
Doch ach, das rote Si ndenlicht,
Es lockt auf alien Wegen.
Und wo noch Schanken ofen stehn,
Da kann ich nicht vorubergehn.
In jeder findet rich em n Kreis
Herzfrohlicher Gesellen,
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U»d rout rich hier der Wiirfel heirs,
(ieht's dart um Grim and Sclielleu,
Bis da y s die letzte Karte sinkt
Und kraftig (has an Glas erklingt.
Und nianchnal braust die Beihn entla ug
Bin Lied ms swanzig Kehlen,
Es laeht der Wirt, told angst lmd bang
W ird 's alien zallnen seelen !
1)as ist kei ^ i geistlich Abendlied
('nd ^ luo h tin Sang. tier ant irt, riel^ t.

Liet slat is het, de schrijver moet het lied Iaten hooreB
t3nt sla a pt in de cling ei_l , die hij uitbeeldt. Zet een vraa g t eekeli_ achter dat Weihnac;hten van F r e u d e ii t Ii _ a l's ook
literair - Ln11iderwaai • dige Vagabunden, bestrijdt Busse'.
^ ^ sec n z u dat z ul k ecn „Schankenlied aufwarts zieht" g ij
z u I t mij d a n aan live zij d e zien, lnaar erken dat hun methode
j g rist is en dat daarom huu vagebondeii ZOO typisch zijii.
Fioe kornt (lit :' Omdat zij weten wat zij bewonderen en dus

zelfbewust het leven beheerschen, dat zij uitbeelden. Omdat
zij schrij ven diet alleen slit de 1mpressle, rnaar ook zit de
eda c•ltte. (if liever, oiiidat het hunne niet is ccii direct
zuaai• ee n \-erwerkt impresslonlsme.
Dit verwerkte impressiouisine eischt dat naast en vooral
tej •eilover den eersten indruk een tweede wordt gesteld,
dat dan de strijd wordt geconstaterd en wel de onverzoenlij ke strij d, die niet is een spel m aar eeu harde levenstioodzakelijkheid en eindelijk, dat wat nit dezen strijd resulteert diet is een g edachteding maar een leveed ding, dat indruk
maakt, aautrekt of afstoot, bewondering of afschuw wekt.
Dit verwerkte impressionisme eischt dus dat de kunstenaar zij zoc impressionabel, als een vel blank papier waarop
izog alles kan g eschreven worden, en aan den anderen karat
zdd ouwrikbaar in zijn overtuiging, als de grondwet waaraan zelfs de koning niet kan raken, en eindelijk dat het
gene, zoowel als het andere, hem even natuurlijk afga als
zien, lo open, adeinen, dat het m. e. w. zij zijn leven. Zulk
i en kunstenaar paart frischheid en argeloosheid aan wilskracht en waarheidsliefde. IIij laat zich vrijelijk medesleuren door de sterke outroeringen
rnaar als een wagexi-
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meaner die de teugels houdt van de rossen, die in daverende
vaart hem medevoeren. Telkens grijpt hij in die teugels,
onbemerkt, onbewust sours, maar steeds met vaste hand.
Hevig ontroerd door de dingen, vooral door het conflict
der dingen, roept hij midden in het conflict het oordeel,
de gedachte op. Dan wederstaat 1) hij den eersten indruk
en doet een beroep op den beteren indruk. Weerloos voor
den indruk is hij weerkrachtig door zijn denken en zoo
behoudt hij de persoonlijkheid, die eenheid van vrijheid en
gebondenheid, noodig om tot de waarheid to komen. Maar
dan heeft de literatuur ook opgehouden to zijn een sport,
die op boeken uitloopt, gelijk het roeien op wedstrijdeu,
en is wederom geworden de weergave van de worsteling
met het leven. Daartoe is noodig de be wondering, en niet
slechts de artistieke voor het aparte, het antieke en nit het
lood gezakte
een nude lief hebberij van de roman tiek nu
toegepast op de menschenwereld maar ook de ethische
bewondering voor het echte en oprechte, voor het ordinaire
dat niet adverteert, maar dient vereerd to worden, daar
het zich zelf eert.
Wat P Bewondering voor het ordinaire
mar dat 'i^
„ordinair", dat is burgerlijk, dat is conservatief!
Zeker, dit is conservatief, maar er is nu eenmaal in de
literatuur een sterk conservatief element, g elij k blij kt uit
de taal. En hierom gaat het eigenlij k alleen in de literatuur,
want de taal is hier eenvoudig alles. Maar de taal is slechts
de vorm P Zeker, alleen dat „slechts" moet weg, en dus :
de taal is de worm, en daar gaat het juist om, want kunstzin is vormzin en kunstgave is vormgave. Een schrijver is
wat hij is door zijn taal. Is hij een koning over het woord, .
dan is hij het ook in de kunst. Daarentegen, leeft hij hoog
in een rein leven, heeft hij met inzicht alle meesterwerken
gelezen, weet hij daarbij misschien nog alles van de g roote
1) 0fr. Vine t, waar hij van Lamartine zegt: ,,I1 a rec,^u des
impressions, it les a rarement transformees en veritables pensees. Il u'a
pas resiste; or, la pensee est essentiellement une .resistance, une reae
Lion cte la liberte intOrieure contre les impressions clu dehors." (Et. s. I.
Litterature Franc. Tom II. p. 118.)
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schrijvers, in welke straat zij woonden, wat zij aten en hoe
hun tantes heetten, maar mist hij bij dit alles de maeht
over het woord - dan kan hij een oprecht, een geleerd
mensch zijn, maar kunstenaar is hij niet, want het woord
rnaakt den kunstenaar. Dit is een axioma en was zuiks altijd.
Maar ook deze waarheid wandelt als elke levende waar
heid op twee beenen, waarvan het eene heet: conventie en
het andere: vrijheid. Vooreerst: de taal is conventie. De
taal is de onaantastbaarheid zelv e, want zij is geinecti schappelijk bezit, 's lands geestelijke schatkist. Vie aan
de taal raakt, raakt aaii het yolk zeif, dat alleen leeft z
Ian; de taal ieeft en sterft zoodra de taal sterft. Zai
familie trotseli is op hare tradities, daarvoor cerhied pee selit
zonder kritiek ot beraad, zoo is elk yolk trotseli op
taal als op eeii heilige traditie cii ouit.uint dcze traditi
1
met het eha)f in ziehzelf. Ann zijti taal kent 1i
ile zijnen wie zijo tani ver1o(nheut is een vreeinde, al liett
hij nog volksgenoot. in de tal lgt de historic, bet knraktcr,
het bestaansrecht van eeti y olk, en dit wordt gehnillutaf1
door zich to houden as de geijkte uitdrukkiugeii, t aa avaarden (IC door het gebruik gewjde woordeii. Ziiivert t a a I
to spreken is ecu deugd, zoo goed voor ecu koning, als e oor
ecu huismoeder cu elke kring, kerk, sehool, couraut. liitis
gezii is verphcht deze deugd onbesuiiet to hewareu. 1t
nieuwe taal to gaan scheppen is majesteitsscheuruis gepl eel; d
aan het yolk. Dc taal to gaan hervorinen heeft al bet
belachehjke van het hervorinertje spelen, het ranipzaligste
en ook het onzinnigste wat een mensch kan doen. Een
mensch die een knip voor den neus geeft als beleefdheidsgroet in plaats van den hoed of e nernen: dat is de dwaas
die zich toelegt op taalvernieuwing. Maar wie de conventioneele vorinen met zulk een gratie weet to hanteeren, dat
hij ze als voor het eerst gebruikt tot bhjde verbazing van
iedereen, hij kent het geheim van de eenvoudige taal, hij
beschikt over de mach van het woord en kent den weg
naar de harten.
Daartegenover: de taal is vrijheid, want zij is het meest
persoonlijke en het krachtigste bezit. Waar de grammatica
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het woord onzijdig heeft gemaakt, bestaat er been ding,
dat zoo nets met onzijdigheid heeft to maker als het woord
en waar zij de taal nog altijd vrouwelijk noemt is er niets
zoo mannelij k als de taal. Want aan het woord erkent
men den wil en daarom : geen macht, dus ook geen verantwoordelijkheid dan die van het woord. Ret geweld vermag niets, het voorbeeld iets, maar het woord alle y. Het
woord kroont de koningen_, of werpt de keizers van hunne
tronen. Ret woord doet de volkeren vre ug de drinken of
laat hen sidderen van onrust en au g st. Ret woord behang t
de binnenkam er met feestkleeden of rouwloersen, en doet
er de lainpen branden of den weemoed klagen. Wat wij
bezitten of verloren hebben, liefhebben of paten, wij leerden het liefhebben en paten door het woord. Waar is een
heerschappij dan die van het woord :' Nog eene heerschappij is hooger, die over het woord. Aan Wien wordt
dan deze heerschappij toevertrouwd P Niet aan den dominee,
hij zij zoo modern of zoo orthodox ai.s hij maar wil ; niet
aan_ den leeraar in de letterkunde, stijl: Nieuwe Gids of
Dude Gids; niet aan den professor in de aesthetics, richtiii g : individtleele of g emeenschapskunst maar aan den
mensch, den inensch die de breede, diepe stroomen des
g eestes opdorst, den eenzamen zwemmer op den Oceaan,
die kalm kon drijven met duizend vain water onder zich,
en niet dan den blauwen hemel boven zich, den rustigen
held die nit zijn ark in een zondvloed alles zag vergaan,
en alleen overgebleven, dan niet van ontzetting was verstomd, noch door de woeste warreling en vas verblind, maar
macht had beh ouden om to zien en kracht om to spreken
en dus aan de thuisgeblevenen wist to schenken de schatten, die alleen to zoeken zijn op de diepe zeeen. Dus aan
den mensch die was aangegrepen door een machtige liefde
of haat, die leefde onder den indruk van innerlij ke ontroeringen, en die de m.acht had aan_ die zielsbeweging vorm
to g even en de anderen to breng en onder diezelfde ontroeringen. Was er een taal, smijdig genoeg voor hun vormgeving aan die ontroeringen, g oed ; was er geen, zooveel
to beter, dan smeedden zij er zelf een, maar niet omdat
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hun ten den z was een nieuwe taal to seheppezl, inaar o n dat
die taal er zou en moest komen, zoozeker als hun maehtig
leven er reeds was. Zoo zongen de mystici hun rythmisch
proza, wa,arin een T a u 1 e r b.v. voor het eerst als een al.lerzuiverste diamant het woord „Gemii_th" zette. Zoo trompette L i t h e r zijn taal die is de weerbaarheid zelve, die
is een veldslag . Het eene peloton adj ectieven marcheert op
achter het an.dere ; er naast schrijden de vaste regiinenteii
substailtieveii onderstemi(1 door onafzieu.bare c( ^ ionnes werkw oordeii ; v o(>raan gnat de heilige victorie en achteraa ii
koint de 11111ziek. die straks iii het bivouac „den Teii#el Cm^^
eht1iJ)p #•ieii1 wif S('hl;^gen '.
1)erhalye, Ili>e ^ neer #leis
r^1e11sc•lI lneulsc•h is, de g to vrijer is fijn tail_, des to Miter
i^
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l . [ 1 1 t werk

Hu' IimU'rlIofiiS(•1zer III
S lll• L V(1' deze (•(>fVer^ tie e,,1
1'tjiieid 1 l de 1 iPal veet tc l ct'uigen, deli t#- g
f r'^
^neestci' k
ii do w ;)ordliirs1, terwijl he karaktf'r t 1 i i'
vrijh#`i^-1 Wef'. • ziju schri.jv erskarakter bepaalt,.
l^ ^ < ^ her ^ eint FE o o ft zich op ,,de vrijheit va:e zijnci^
,tijl " . inaar zija_1_ vrijlieid bestaat vooral in het k3 uusti
lec•hte3I van do tail, is de v rijheid va it het vernul't, gelijk
hlijkt nit zij ii ] ust i n alhteratien h, waarcloor hij zijn pry ^za
^vel een s t-opz wa ar 1iIaaktl` CII 501115 heerlijk€ g edlchten hIj
e#=`u1. herzlelle llltw'ave bediert (Cfl'. L c E' tl (1 er t z Gedlchtn
V. P. C. II f) o ft bl. L1 XIII).
V on del 's vriiheid da.arentegeu is de vrijheid van het

genie. Hij eischt dat de }{ollandsche taal ,,hemelval en d^
spraek der (^-odexl leert spreken" (Aenleidinge) inaar
even e.uiaal, wiT hij zich daartoe holden aan de reeds gejjkte tail, want „daer is een schat van welsprekenheit by
der p ant, veeltij s g ewo n.nen , en middel om noel maghtig h
t) [it (l )pdrael^t rijuer Hi`t lien: ,,tiit cVei • k gewrae.ht \aJ cic
zieolvke 11andt i od , die de b\ stre bnyen, ciu lmldrende Iniaron breidelde,
in `1: deweldigllst haars woedens; en ha,ur' Iiullende heevigheit leerde luistren
naa del teughel ..." i b : „dierbaare dlamantell ; lunar' slec• htelyk gesleepea,
en niet gekast unar de koiist". Hilt, fol. 3 : „Zeltzaanle faehtzinnig heft
in ale hitte v:un 't veeliten. 1lfeei' clan maunelyke uaoedt door vertwvfeltheit gewet".
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gelukkigh dan de Grieksche is) aen to winnen, zoo men
met oordeel to werke ga... want out Amsterdamsch is to
anal, en plat Autwerpsch to walgelijk, en niet onderscheide1jk genoegh. Illierin moeten wj deze tongen matigen,
en inengen, en met kennisse besnoeien, ook niet al to Latijn
achtigh, nochte to naeu gezet en nieuwelijk IDuitsch spreeken,
maer zuiks dat de tong haer eigenschap niet en verlieze,
waer van de hervormers onzer spraeke niet geheel vry zyn".
Dc waarde der direct-impressionistische woordkunst
moet dus het best to meten zijn aan haar taal, waarvan
wij dus een enkel staaitje van naderbij willen bezien.
Zoo beschrijft b.v. van iluizen (Machteloozen, bi. 121)
de thuiskoinst van een dienstmeisje aldus: ,,. . . de deur
kierde open - en ze glipte snel naar binnen. Uelukkig!
,,Genavend . . . is me dat sehellen !" verontwaardigde
h a n r kameraad.
Ze genavende terug, gaf geen verder antwoord" enz.
Hier blijkt nu het juiste, het twijfelachtige maar ook
het bedenkeiijke dezer impressionistische taal.
,,Geuavend . . . is one dat sehellen" is eenvoudig voortreffelij k ; hier is het dienstmeisje uitgebeeld in hair eigen
manier van spreken. ,,De deur kierde open", ,,zij verontwaardigde" zijn nieuwe taalvormen; want verontwaardigen
is hier niet het reeds bestaande bedrij vend werkwoord: ergernis verwekken, maar een samentrekking van: op een
verontwaardig den toon spreken; en kieren of openkieren,.
hoe duidelijk ook, zal men tevergeefs in een woordeimboek
zoeken. Of doze woorden nu een nieuwe aanwinst zullen
blijken hangt nog of van hun aanneming of verwerping
door de taalmakende gemeente. Voorloopig zijn het mccimedaijes voor eigen rekening geslagen dan wel gangbare
geldstukken van 's Lands Munt. En ook hier dreigt overproductie. Allerlei mnenschen, van wie men zulk een stoutigheid allermninst had verwacht, kounen aandragen met nieuwe
woorden, als waren het heldenstukken, zoodat de samenstellers van nieuwe woordenboeken der Nederlandsehe taal
daar nog wel een genoegeljken namiddag aan kunnen beleven..
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,,Ze genavende terug" wind ik zeer bedenkelijk. Waarom
Omdat de schrijver pier niet meer zijn eigen taal schrijft,
maar de taal der dingen die hij uitbeeldt, ook nu hij zeif
aan het woord is. Een dienstmeisje zegt: ,,genavend";
goed, maar mag de schrijver daarvan nu een werkwoord
,,genavenen" (verleden tijd geiiavende) gaan maken Een
kleinigheid, zegt men missehien. Ja, rnaar als deze kleinigheid nii telkens terugkomt 1 B.v. ,,ze vertelde, dat ze die
ouwe ineneer niet kon trefleii --- ze zone nog• denken.
Die aardsche man koii zij zich moeiiijk voorstellen" (Zwervers bi. 42, 2, 'Uh. Ret is waar, de inenschen letteti bij
hun spreken met op een eersten of vierden iaanival, zij
bekreunen zieli nie on! hdt afsiijten alcr woordeii, (1veiInnn
ais oin het afiuijteii tier k wart] es. Van impressionistiseli
standpuiit is het to verdethgen zoo ecu selmrijver Jordige
inenseiieii version ste W( lord eti hi at sprekeii. inaar t 1 t verdedighaar is het zoo deze sehrij ver, zelf het wooid ncniende,

zijn verteliing voortzet in znlke versleten taai. En tocli
Iigt het gevaar vooi • de hand dat de (hreete impressionist
ons daarop onthaalt. Want hij moet beginner onderdanig
to zijii order de diuigen die hij nitbeeldt, iiiaar duurt v4ju
onderdanigheid een oogenbhk to lang, dan wordt ze slavernij
cii zijui taal krijgt fed r7 siaaf'sch kai'akter. Daartoe beware
hIj vooral zijui vrijheid, ilie niet alleen is een loS-zijn Viii

de conventie inaar ook van de tiranniseerende modeineeningen van den dig; daartoe late hij wel de din gen hun
cig'en taal spreken, inaar spreke hij zelf die tail, die zooweT
ons onaantastbaar gemeenschappeljjk als zijn persoonlijk
bezit is -- daartoe verwerke hij i. e. w. zijn indrukken tot
gedachten.
Natnurlijk, dit laatste is gemakkelijker gezegd, dan
gedaan. Want de gedachte is moeilijk to bereiken en nog
moeilijker to beheerschen. Wie de •edachte, evengoed als
de indruk, inedewerkster van zijn knnst laat zijn, hij wet
vooruit dat deze medewerkster andei'e, overigens welgewensehte, zal wegjagen. Maar daartegenover bevrjdt de
gedachte ook van verkeerde hebbelijkhedeu, als daar zijn
die zekere zwartgalligheid cii kwaaddenkendheid, deze auders
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niet to ontloopen mazeltj es van het impressionisme, die
.herinneren aan de waarheid van_ wader C a t s' woord :
Hoe menig denckt er qunet, umda,t hij niet en denckt.

Daartegenover geeft vooral de gedachte ruggegraat
aan de kunst, maakt Naar steviger en inonumentaler.
Laat dus vele indrukgragen en denktrag en maar zeg gen :
de gedachte is kostelij k voor den_ katheder raar contrabande
voor de kunst de kunstenaar zal dit niet zeggen en
dus v a n H u 1 z e n ook niet. En ik ben zoo gelukkig mij
hiervoor to kunnen beroepen op zijn eigen woord ui.t de
Beg eleidin g dat de ware kunstenaar „veraanschouwelijken
mag de resultanten van zijn denken." Of moet ik mij. dit
g enoeg en ontzegg en, daar v a n H u 1 z e n pier dadelijk op
laat volgen, dat er van zulke kunstenaars „eens in de
honderd j aar" slechts voorkomt „een enkelen", en hij te bebescheiden is, zich zelf als zulk eeu enkelen eener gansehe
eeuw aan to bieden :' Toch niet. Hoe dankbaar we ook
nota neznen van deze bescheidenheid, een aangename afwezigheid van het niultatuliaansche imperi alisme en van het
lij fdeuntj e alley parvenu's:
Hescheidenlieit ist ei[1€ Zicx•,
Doch welter komnit man vhne ill!. —

toch is er in die bescheidenheid neen, niet iets oneerlijks,
maar iets to gemakkelijks. Een schrijver, hoe vervelend hij
dit zelf ook moge vindell, is nu eenmaal een gids, voorganger, leidsman
en dan vaak het meest als haj zulks het
minst bedoelde to zijn. Pit to ontkennen nu ja, men kan
het bescheidenheid _uoemen, als men daaronder dan maar
verstaat die zekere verleg enheid, welke heel licht omslaat
in brutaliteit, gewoonlijk uitloopt op oppervlakkigheid,
en altijd eindigt met onder den schijn van de grootst
mogelijke vrijheid to brengen onder de tirannie der anarchie.
En anarchie beteekent : verwerping van den vorm op
elk ge bied, beteekent dus: minachting van de kunst.
En daar de kunstenaar v a n H u 1 z e n die anarchie dus
niet kan willen, houden wij ons aanbevolen voor zijn werk
dat „veraanschouwelijken zal de resultanten van zijn denken."

ONZE LEESTAFEL.
Mv. 11. graaf van H oge 11 (El 01 P
shert Karel van }E[ogendurp na
1813. Brieven en Gedenkschrifteu.

kT y

Ierste dccl. 1813- Maart 1815. 's-(h'a

venhage. Mart. Nijhoff. 191)1.
lie nitgave der vow ooze gesehiedenis zoo hoogst belangrijke
Brieven en (+edenkschriften van G vs he r t K are 1 was in 1887
met het vierde deel tijde1jk gestaakt. Met groote dankhaarheid
vernemen wij thans, dat de uitgever van bet derde en vierde deel
nu ook do deelen over H o g e n do r p s laatsten tijd, van December 1813 tot 5 Aug. 1834, in bet licht wil zenden. Vat ons
reeds flu wordt aangebodeii bevat. hehalve eene inleiding van den
uitgever, die zicb in hoofdzaak aansluit bij vat F r u in ii zijne
thans opnieuw uitgegeven G-idsartikelen over Ho g e n d o r p oordeelde, in do eerste plaats do ,,Geheime aanteekeningen", tusschen
1817 en 1822 opgesteld, over den Opstand (dit gedeelte was reeds
in dl. IV afgedrukt), Ho go n do r p's Ministerie van Buitenlandsche Zaken, do Grondwet van 1814, zijne werkzaamheid in den
Raad van State en in de Staten-Generaal, de herziening der Grondwet in 1815, de eerste jaren van hot Koninkrijk der Nederlanden,
zijne latere werkzaamheid in do Tweede Kamer. Hot zijn voor
het meerendeel zeer belangrijke berichten, die, voorzoover 1 814
betreft, door helangrijke brieven nader worden gestaafd. Een
merkwaardige bijdrage over do wijze, waarop do vereeniging met
Belgie heeft plaats gehad, sluit hot lijvige deel.
Het zou niet mogelijk zijn thans reeds over deze geheime
aanteekeningen ecu afdoend oordeel to vellen. voor en aleer
de gebeurtenissen daurin vermeld ook voor do volgende jaren
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nailer zijn toegelicht door de uitgave der briefwisseling, die als
het ware als bijlage bij de aanteekeningen dienst zou kunnen doen.
Wat thans reeds gegeven is, doet zien — ,wij konden het trouwens reeds nit andere gegevens in het algemeen opmaken — dat
Ho g e n d o r p's verhauding tot den eigenmachtigen Koning van
het begin of to wenschen heeft overgelaten. Willem I, die veel
deed „buiten weten van de wet", kon op den duur niet samenwerken met een staatsman, die zooveel zelfstandigheid bezat als
de onbuigzame H o g e n do r p, wiens groote verdiensten ook hij
ten zeerste erkende, maar tegenover wien hij liever steunde op de
bekwaamheid der voormalige dienaren van het Keizerrijk (V a n
M a a n e n) en op volgzame en buigzarn e mannen als F a 1 c k.
Voora.l cleze laatste, ofschoon door W ill e m I eerst als „te gemeen",
d, i. van to geringe familie, met tegenzin beschouwd en door
H o g e n do r p hem met aandrang aanbevolen, heeft spoedig een
grooten invloed verkregen ; altijd voorzoover dit onder den Koning,
die „voor alles alleen verantwoordelijk" wilde zijn en zich met
alles bemoeide, mogelijk was. De geringe vertrouwelijkheid van
den „zwijgenden" vorst ook tegenover den man, die meer dan
iemand had gedaan om zijne terugkomst voor to bereiden,
hinderde dezen reeds van den aanvang af, maar spoedig
kwamen er ernstiger verschillen. Ho g e n do r p moest weldra als
Minister van Buitenlandsche taken aftreden op grond van „de
ongeschiktheid van zijn lichaamsgestel" en zag zich reeds in April
1814 benoemd tot vice-president van den Rand van State, welk
ambt, naar de Koning zeide „aan dat van Raadpensionaris zou
subintreeren". Maar ook dit ambt ; hoewel „het eerste in den
staat", leverde den zelfstandigen staatsman diepe teleurstelling op,
want onder een vorst als W ill e nil was ook de Rand van State alles
behalve zelfstandig, terwijl Hog en do r p zelf bij „de untie", die
_ „de revolution en de onlusten moede, alles aan den Prins overliet", geen merkbaren steun vond voor de „vrij a Regeering", waaraan hij gehoopt had haar onder de nieuwe Grondwet to wennen.
Verschillen vooral omtrent de behartiging der belangen van den
handel, door Ho g e n do r p terecht als grondslag onzer welvaart
verdedigd tegenover de beseherming aan het Belgisehe fabriekswezen verleend, leidden in November 1816 tot zijn ontslag. Een
benoeming tot lid van de „ buigende" Eerste Kamer, die Coen zoo
goed als niets had in to brengen en meer en meer „buiten aanzien" geraakte, was H o g e n do r p niet aangenaam en word herhaaldelij k door hem afgewezen ; in de Tweede Kamer, die „alleen

519 -meer indruk op den Koning maakte dan alle zijne ministers en
raden samengenomen", meende hij zijn vaderland beter to kunnen
dienen. Die werkzaamheid in de Tweede Kamer was vooral
gerieht op de vermeerdering der vol kswelvaart. waartoe Ho g endo r p zich door reizen en reisj es binnenslands zoo goed mogelij k
trachtte voor to bereiden. De Koning meende den lastigen contrSleur herhaaldelij k onschadelij k to m aken door eene benoeming
in de Eerste Kamer. waar zij zaten, „van wie men zoo min mogelijk wilde hooren ' ', rnaar H o g e n (10 r p \veigerde standvastig zicli to
°lien veroordeelen tot een dergelijke vermornde verbarining en bleef als
lid der TweedeKanier zelfstandig zijne denkbeeldern in woord en schrift
^ ntwikkeleui. De verwijdering tussehen Glen Kouing en H o g e n d o r 1)

were op die wijze hoe Langer hoe ernstiger.
Maar niet alleen over Fl g e n (l o z• 1
>ersounluke verhouding tot den oi•st geett (lit deel I elangrijhe inlic^lizingen. (.)ok
over de wijze. vvaal •op de nieliwe stunt in 1814 en 1815 werd
geregeld. over do eigenlijk alleen door deli Koning 1 edisselde
vereenig ing met Belgic, over de teitelij k aileeii door hem geregelde
teruggave der kolonien worden : ee belangrijke mededeelingen
gedaan. Met verlangen zien wij slit naar het volgende deel,
waarin dat alles nogmaals in samenhang znoet hehandeld worden
naar aanleiding dei • over 1815 bewaarde briefwisseling, waarvan
in (lit deel sleehts een klein gedeelte, dot betreffende de vereeniging net Belgie, werd a,fgedrukt. Wat nu reeds is medegedeeld,
geeft den nitgever aanspraak op ooze dankbaarheid. Uitgaven als
deze kunnen deji grondslag vormen voor vollediger kennis van
de zoo belangrijke eerste jaren van het Koninkrijk der Nederlanden,
van welks intieme g eschiedenis ons nog zoo weinig bekend is.
P.J.B.

Ed u a r d C. Ho u bolt, Margaretha
van Altena. Leiden, A d r i a n i, 1901.
Caroline Atwater Mason, A lily
of France. Philadelphia, (4 r i f f i th a n d
Rowland Press, 1901.
Wederom twee historisehe romans, die gescliiedenis willen
onderwijzen in een behagelijken vorm. Vooral de heer Ho u b o it
is niet to spreken over „de historie, die we j uist na zooveel onderzoekingen door zoo vele geleerden feitelijk niet meer kennen" en
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door wie hij „de romantiek" niet geheel wil laten „verdringen".
In dit laatste heeft hij ongetwijfeld groot gelijk, want ons bezwaar
tegen vele historische romans is juist, dat zij to veel geschiedenis
willen geven. Het is intusschen merkwaardig, dat de heer Ho u b o it
blijkens zijn voorbericht en zijne noten er toch zeer aan hecht zich
op historieschrijvers to beroepen, maar missehien nog merkwaardiger,
dat hij verzuimt zich to beroepen op de voornaamste bron, die wij
voor den tij d van Willem I, Graaf van Holland, bezitten. n.l. de
Egmonder kloosterannalen. Hij houdt zich maar aan W a g e n a a r,
Bilderdijk, Melis Stoke, Hofdijk, :Busken Huet, Michaud,
S c ho t e 1 — excusez du peu ! Zelfs T a c i t u s wordt aangehaald,
maar ongelukkig vergeet de schrijver weder aan to wijzen, waar
diens beschrijving van „Holland's duinstreek" to vinden is: in wat wij,
gewone mensehen, van T a c i t u s bezitten, is tot nog toe daarvan niets
to lezen geweest ! Maar laat ons van de geschiedenis zwijgen. Wat
de peer H o u b o 1 t daarvan geeft, is vrijwel beneden de maat. De inkleeding van het verhaal, de romantische intrigue is over het algemeen
minder bedenkelijk, de liefde der schoone Margaretha van Altena
voor den Hollandschen gravenzoon vas een gelukkig motief en de
historische figuren der trotsche gravin Aleid en die van graaf
Willem zelven zijn goed in het verhaal to pas gebracht. Maar de
taal, die deze middeleeuwsche menschen spreken, is wat al to
onnatuurlijk, to conventioneel, to stijf, to ouderwetsch-negentiende
eeuwsch, to veel herinnerend aan 01 t m a n s en D r o s t. Daarbij
komen dan nog de zonderlinge bespiegelingen van den auteur,.
midden in den tekst, over de kansen van den strijder voor eene
rechtvaardige zaak, over het nut van de kennis der middeleeuwsche
strafwerktuigen in verband met het zoeken der ,,gouden eeuw" in
het verleden, over de kinderlijke vroolijkheid der jonge gravin Ada,
over „ christelij ke oprechtheid", over de k racht van het gevoel,
over de merkwaardige „schepselen, die in ons hart leven" (?!). De
schrijver zal nog wat ernstiger in de geschiedenis moeten tudeeren
om als docent daarin op to kunnen treden, zij het dan slechts met
de pen. En voordat hij dit laatste doet, moet hij zich ter dege
oefenen in het hanteeren van dat moeilijke instrument. Zijn onmiskenbaar talent als romanschrij ver zal hem dan ten slotte misschien
in staat stellen eens een goeden historiechen roman to sehrijven.
De Amerikaansche schrijfster, die de edele C h a r 1 o t t e v a n
B o u r b o n, derde vrouw van prins W ill e m I, tot onderwerp van
een historischen roman koos, heeft geen moeite gespaard om van
hare heldin en de omgeving, waarin zij leefde, op de hoogte to
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komen. Zij heeft blij kbaar alles gelezen wat van Charlotte's
briefwisseling en hare levensomstandigheden bekend is geworden,
en met onbeteugelde fantasie is zij Coen aan het werk gegaan om
een en ander to verwerken in Karen roman. De historische grondslag is hier degelij k genoeg en het was daarom volstrekt onnoodig
om in een slothoofUstuk de grove onwaarheid to vertellen, dat het ontleend zou zijn aan een handschrift, zoogenaamd bewaard in eene (niet
bestaande) Middelburgsche familie, die het vriendelijk ten gebruike
zou hebben gegeven aan de schrijfster. Alweder de zucht om toch
vooral den schijn to hebben alsof al het verhaalde niets dan de zuivere historische waarheid was! Maar hier gaat die zucht toch werkelijk
wat al to ver. Wie intusschen den tijd kent, begrijpt onmiddellijk,
dat b.v. d'Anastro, de bekende bankroetier, die Jean Jaureguy in
1582 het moordwapen in de hand drukte, onmogelijk de rol van
toovenaar-giftmenger kon spelen, die hem pier wordt toegeschreven.
Overigens geeft de roman het karakter der hoofdpersoon zeer goed
weder en is de beschrijving der Hugenoten goed gelukt evenals
die van Jouarre. Middelburg, Antwerpen en Dillenburg, waar de
schrijfster blijkbaar op de plaatsen zelve hare studien maakte. De
roman is wat Amerikaansch wild geschreven maar overigens niet
zonder verdienste.

Max Haushofer. Planetenv u u r. Een toekomstroman. Uit het
Hoogduitsch door G e r t r u d e. Leiden,
Firma C. K o o y k e r. (J. C. Huy sman Jr.) 1901.
Deze vlot geschreven en behoorlijk vertaalde roman is goede
uitspanningslectuur voor groote kinderen. Niet voor onbedorven
jonge lieden, want er komen tooneelen in voor, waarin „la bete
humaine" al to onbeschaamd om den hoek gluurt.
Van wege de levendigheid van het verhaal en de onbetwistbare
kunstvaardigheid, waarmee het in elkaar is gezet, waag ik het to
gissen, dat de mij onbekende M ax H a u s ho f e r uit de school
van den grijzeri Spielhagen stamt. In een ander opzicht doet het
boek aan de pennevruchten van Jules Verne en Flammarion
denken. De voornaamste plaats wordt ingenomen door de schildering van een kosmische catastrophe.
Op het door de astronomen voorspelde oogenblik bonzen twee
Q. E. II 3
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kicine planeten tegen elkander en vervolgens hagelt het drie lange,
bange nachten meteoorsteenen, sommige als Bergen zoo groot, op
onze arme aarde. Ontzettende verwoestingen worden aangericht,
vooral in Europeesch Rusland en Azie, waar meer dan een millioen
menschen omkomen. Ook Munchen, waar de roman in hoofdzaak
speelt, wordt zwaar getroffen, al zijn de slachtoffers van het planetenvaur daar enkel bij honderden to tellen. Met een koel hoofd
hebben alien, op wie de verantwoordelijkheid voor de openbare orde
en veiligheid rust, de noodige maatregelen genornen om de uren
der verschrikking zoo goed mogelijk door to komen. Over het
algemeen doers zich de hoogere standen van een gunstige zijde
kennen. Doktoren en ambtenaren zijn trouw op hun post en doen
wat plicht gebiedt. De rij ken hebben hun stevige, mime huizen
als hospitalen en toevluchtsoorden ingericht.
Op den morgen van den eersten dag, die, als hij avond geworden zal zijn, de catastrophe brengen moet, zag men in het
Westen jets afschuwelijks. ,Zooals het Matterhorn zich met zijue
gebogen leisteenwanden boven het dal van Zermatt verheft, zoo
king aan den horizon een in de lucht zwevende berg, een dreigende
vuurspuwende hoorn, die, aan eenen karat geharsten, trillende rotsvormen toonde, en aan de andere zijde verbrokkelde buitenste
randen, waarvan van tijd tot tijd stukken zich losmaakten. Deze
stukken vielen binnen in een helsche ruimte, waaruit zij weder in
wit gioeienden toestand naar buiten werden geworpen. Duidelijk
hoorde men het geraas, dat dit proces begeleidde: het knetteren
bij het afbrokkeien der randen, de op kanonschoten gelijkende
geluiden bij het naar binnen valien en weder to voorschijn komen
uit het binnenste der holte; dan het in nile tonen suizende en
fluitende geraas van de vlammende siangeri, die in zich kruisende
spiralen de verwoeste planeet omgaven.
,,Niemancl zou dezen dag aan jets anders meer gedacht hebben
dan aan het voortdurend beschouwen van dit prachtig maar ontzettend natuurverschijnsel. Maar tegen negen uur 's avonds zonk
het gesternte onder den horizon".
,,En nu richtte zich de opmerkzaamheid der menigte op jets
and ers, op een zachte milde iichtverschij ring , die, ook in het Westen,
aan den hemel stond.
,,Het was de maan. Maar niet meer de oude mann, die de
menschheid eeuwen lang gekend had. Een dwaze voorstelling,
een verward kluwen van spiraalvormig gebogen iichtdmaden was in
hare plaats gekomen. Dc oude trouwe wachter, die sedert duizende
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j wren met zij n milden glans de aarde beschenen had — hij was in
botsing gekomen met het monster om diens vernielende loopbaan
ate stuiten.
,,En hij was daarbij to gronde gegaan.
„Reeds dagen geleden hadden de metereologische berichten
dit feit vermeld. Nu was het voor de geheele wereld zichtbaar.
„Niemand had den doodstrij d van den trouwen trawant gezien.
\Want de sterrewachten in Amerika, de eenige die daartoe in de
gelegenheid zouden zijn geweest, hadden door den bewolkten hemel
niets kunnen waarnemen.
„Eerst den volgenden dag was de gebeurtenis bekend geworden,
-toen men in plaats van de maan enkel een verlichte, nit duizende
brandende brokstukken bestaande wolk den gewonen weg volgen zag.
„Haar over de geheele garde had men dien nacht een geluid
.gehoord, zooals nog geen sterveling ooit vernomen had. Een kreet,
die als een aandoenlijk doordringende klacht geklonken had.
„En nu was iedereen in rustelooze, opgewonden verwachting
van het komende" .
Ret bovenstaande kan als een staaltje dienen van den fraaien
stijl waarin het boek geschreven is. Overigens lezen wij in dezen
roman, die ons in een volgende eeuw verplaatst, van een aangenaam
en bevallig gaan op zwemschoenen, welk nieuw soort van sport
het ouderwetsehe roeien verdrongen heeft. Ook van luchtschroeven,
machines eenigszins in den vorin van een schip ; door een trapas
in beweging gebracht, zoodat men zich boven de aarde verheffen
kan. Dan wordt men door den wind in de een of andere richting
gedreven en kan men per trein huiswaarts gaan. wanneer men
geen lust heeft op tegenwind to wachten. Ann het gebruik maken
van de luchtschroef is veel gevaar verbonden. De geringste botsing, de kleinste barst in deze zeer licht gebouwde machine,
veroorzaakt een doodelijken val; ten gevolge van onvoorzichtigheid
bij het Ianden grijpen er tallooze arm- en beenbreuken plaats.
NieLtegenstaande of juist wegens het gevaar is het gebruik der
luchtschroef zeer algemeen. Verder lezen we van de brillen van
den grooten oogheelkundige B aid u in, die het eerst op de prachtige
gedachte kwam om voor menschen, die geheel blind waren, een
instrument saam to stellen, dat de hersenen in rechtstreeksche
verbinding met de buitenwereld bracht. En zoo van duizend
andere gewrochten eener weelderige phantasie.
De menschelijke tragi-comedie wordt nagenoeg op denzelfden
voet als thans voortgezet. Wel is de normaaiwerkdag van zeven
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wren ingevoerd, maar de arbeider heeft er niets bij gewonnen,.
want door avondscholen, kamers van arbeid, gemeente- en distriktscommissies, weldadigheidsvereenigingen enz., worden allieht iedere
week negentien of twintig avonduren in beslag genomen. Wel kan
men zich aan al die bezigheden des hoods onttrekken, maar dan is
men eenvoudig tweederangsburger en behoort tot het uitvaagsel.
De bevolking der aarde neemt af, dank zij allerlei aangename
bedwelmende vergiften, welke eerst een soort van prettige zeuuwopwinding ten gevolge heb ben en vervolgens langzamerhand op
zachte en behagelijke wijze den rnensch den dood doen vinden.
Daar de dood nu eenmaal xnaaien wil en de wetenschap de oude
ons welbekende ziekten overwonnen heeft, zijn er nieuwe ziekten
ontstaan, b.v. de Michiganziekte, waarbij de menschen plotseling
van lachen omvervallen en binnen een half uur zich letterlijk dood
lachen. Godsdienst en ongeloof heerschen er in de wereld gelijk
thans, maar ook allerlei vormen van bijgeloof. Onder aanhaling
van een welbekend bijbelwoord rukt zich een dweepziek priester
de oogen nit en verwerft tal van volgelingen, zoodat er een secte
van blinde broeders en zusters ontstaat, die bedeIende en halleluja
zingende het land doortrekken.
Doch genoeg. Ik geloof niet, dat de menschheid er veel bij
verloren zou hebben, wanneer dit boek van een talentvol man
ongeschreven ware gebleven. Er is weinig in wat verheft en opbeurt.
Erkend moet worden, dat het den lezer in een verloren oogenblik
aangenaam bezig houdt,
v, n. W.
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De Oost-Indische Compagnie.
DOUR

I)r. H. BRTJGMANS.

Deis 2O,+en vait de af`geloopeu raand heeft het Nederminder
evierd da a 1 aten v orbij g aan . Het betrof tocb eels der
helang rijkste gebenrtenissen nit zijn glorieuse historie, een_
felt, waary-an zelfs de dubbeltjes jaartallenboekjes, waarin
ale lieve jeugd de eerste beg inselen van zijn vaderlandsche
geschiedenis pleegt op to doen, melding maker. Den 20gten
Maart was het driehonderd j aren g eleden, dat de Oost[ndische Compagnie werd opgericht.
Of dit g route felt bij vroegere jubilea eenigszins feestelijk werd herdacht, is mij onbekend. Wel is in 1702 door
de Compagnie een penning geslag en, die men aan autoriteiten
beeft aangeboden, maar van een feestviering was geen sprake.
De tijden waren er destijds ook niet naar. Den 208 n Maart
1702 was juist in de Republiek het bericht ontvangen van
den dood van koning W ill e m I I I: men stond aan den
vooravond van een g rooters Europeeschen oorlog, waarin
men voor de derde maal zijn uiterste krachten zou moeten
inspannen om het politick evenwicht van Europa tegen de
F'ransche wereldmonarchie to verdedigen. Zeker geen tijdstip Onl min of meer feestelijk het eerste eeuwgetijde der
Compagnie to herdenken. Maar er vas nog een audere
landsehe vi1k een j ubileum minder herdacht en nog
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reden, die ook tot zwijgen stemde. Afgezien van de nog
weinig ingeburgerde gewoonte om gedenkdagen to vieren
eigenlijk begirt men daarmede eerst in de achttiende
eeuw en dan nog veelal met partijoogmerken afgezien
daarvan was de Compagnie ook Been lichaam om naar
buiten veel van zich to doen spreken. Hoe breed Naar
werkzaamheid ook was, hoe diep zij ook Naar wortels in
den vaderlandschen bodem had geslagen, van openbaarheid
Ras zij evenmin gediend als eenig ander besturend lichaam
in den tijd der Republiek. Hoewel zij in den letterlijken
zin veel aan den weg heeft g etimmerd, deed zij dat figuurlijk niet dan zeer ongaarne : zelfs aan de aandeelhouders
was het niet vergund zich van den inwendigen toestand
der Compagnie op de hoogte to stellen. Zij legde niemand
jets in den weg, wits men Naar met rust liet. Waarom
dan in 1702 oude herinn eringen wakker to roepen als zoovele honden, die misschien konden blijken zoovele gevaarlijke grijpende wolven to zijn P Waarom de menschen op
het denkbeeld gebracht, den toestand van 1602 to gaan
vergelijken met dien van een eeuw later ? Waarom de aandeelhouders er op gewezen, dat zij in den eersten tijd ook
rechten hadden bezeten tegenover de Heeren Zeventienen
en de Directeuren, die thans zoo goed als onaf hankelijk,
zoo goed als ongecontroleerd de Compagnie en Naar Kamers
bestuurden P Waarom er aan herinnerd, dat in den eersten
tijd der Compagnie ook de Staten-Generaal een woord in
Naar huishouding hadden mede to spreken P Inderdaad, het
is to begrijpen, dat van de besturende lichamen geeu aandrang uitging om het eeuwfeest der Compagnie feestelijk
to herdenken. Van de aandeelhouders kwam zulk een
aandrang evenmin : zij waren sedert lang gewoon zoet to
worden gehouden met het tooverwoord dividend. Men sloeg
naar oude gewoonte een penning en daarmede nit.
Zoo was het in 1702. En een eeuw later? In 1800
was de Compagnie na een onwaardigen, roemloozen, zelfs
schandelij ken ouderdom eindelij k bezweken : zij had zelfs de
oude Republiek, waarvan zij en wat goede en wat kwade
eigenschappen, en :wat glorie en wat achteruitg ang betreft
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zulk een eigenaardige tegenhanger was geweest, nog overleefd.
Maar een langer bestaan was noch voor de Republiek noch
voor de Compagnie weer mogelijk geweest: van beide kon
worden gezegd, dat zij Naar tijd lang hadden overleefd : het
g ing beide als het bekende paard van 42 j aar nit den
Pickwick, dat men niet weer durfde uitspannen nit vrees
dat het onmaehtig er bij zou neervallen. Beide zijn dan ook
z onder slag of scoot als van zelf gevallen, beide met achterlating van een desolaten boedel. Met de afwikkeling van
dien boedel zijn eenige jaren heengegaan en er zijn vrij wat
advocaten en andere boedelberedderaars bij to pas gekomen.
Iii 1802 was men no ;• daarmede beza^,•. Geen wonder voorwaar, dat men het jubileum van de eerwaarde maatschappij
u iet b erdacht. Het zou geweest zijn, alsof de erfgenamen en
hoedelbeschrijvers van een overleden hoogbejaard familielid,
wiens Zlalatensehap niet alleen een belangrijk passief aanwijst,
maar Wiens administratie ook op alleronaangenaamste wijze
o noplosbare raadselen opgeeft, zich nederzetten om den geboortedag van den waardigen, algemeen geachten overledene
met een vroolijk feestmaal to vieren. Zoodat in 1802 van
e en jubileur geen sprake was.
En thans in 1902 : Ongetwijfeld staan nu voor het eerst
de kansen op eon, zij het dan ook geen feestelijke herd_en.king van het belang rijke feit van den 20 8te" Maart 1602
veel gunstiger dan ooit to voren. Voor ons bestaan de rodenon, die vroeger alien deden zwijgen, niet moor. De Compagni_e is dood : niemand heeft er belang bij Naar geheimen
voor onbeseheiden blikken achter to houden : sedert door
B a k h u ij z en v an d en Brink Naar archief in het A..lgeineen Rijksarchief is ingelijfd en door opvolgende titularissen
op uitnemende wijze is geordend, kan elk en eon ieder tot
de kritiekste onderdeelen van Compagnies geschiedenis
onderzoeken, eon bevoegdheid, waarvan ook al door velen
eon zeer nuttig gebruik is gemaakt. En terwijl ons thans
de bronnen ten dienste staan oln de historie van Jan Compagnie na to g aan, hebben wij daartoe moor dan ooit de
geneigdheid, omdat wij billijker over hern kunnen oordeelen
dan de manners, die in 1802 bij zijn desolaten boedel stonden.
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Wanneer wij aan de Compagnie denken, wanneer wij thans
haar derde eeuwgetijde herdenken, dan stellen wij ons Naar
voor in den tijd van Naar frissche jeugd, van haar krachtigen mannelijken leeftijd, niet in dien van haar sullen, bevlekten ouderdom, dan roepen wij om slechts enkele namen
to noemen ons stoere mannen als 00 e n, v a n D i e m e n,
M a e t s u y c k e r, S p e e 1 m a n voor den geest en niet een
decadent in ieder opzicht als Al tin g. Onbevangen kunnen
wij thans de altijd belangrijke geschiedenis der Compagnie
overzien : ook Naar ondeugden kunnen wij op hun juiste
waarde schatten, nu wij Naar groote deugden hebben leeren
kennen. Want met al Naar gebreken blijft de Oost-Iudische
Compagnie een der belangrijkste levensuiting en van ons
y olk in zijn besten tijd. Vooral daarom is het plicht Naar
thans op Naar derde eeuwgetijde to herdenken. Maar ook
hierom, omdat, waar zooveel van oud-Nederland voor altijd
van ons is weggenomen, de erfenis der Compagnie nog altijd
is en nog steeds meer kan worden de schoonste bezittin
van dit kleine yolk, dat als koloniale mogendheid nog altijd
groot is, maar zonder Indie, om een onlangs ing evoerd woord
to gebruiken, „piepklein" zou zijn.
Er is wellicht Been tijdvak in ooze geschiedenis, dat
zoo aantrekkelijk is voor den historicus, die meeleeft met
zijn y olk, als de jaren, die zich aan weerszijden groepeeren
om den slag bij Nieuwpoort. Hier is al het heerlijke vant
de groenende lente, het frissche van de tot kracht gekomen
en zich daarvan bewust geworden jeugd. Ons yolk
heeft ziju krachten g eoefend en gestaald in den bang en
strijd om de onafhankelijkheid : van onderdanen van een
vreemden vorst zijn de Nederlanders vrije republikeinen
geworden, met daden in de vuisten. Ter zee hebben zij den
strijd geleerd en zij hebben hem gevoerd op de rivieren en op
de binnenwateren, voor sterkten en steden in Noord en
Zuid, zelfs ver van hun eigen land, op de Spaansche kust
zelfs. Geuzen zijn zij gebleven in merg en been: zij haters den
Spanj ool met onverwoestbaren haat : in hun liederen trilt
de nationale strijdlust tegen den erfvijand : het is alsof
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het nog g aat tegen Ducdalve den bloedgier. Een strijdend
yolk, hun God in hun hart, die hen zal besehermen
tegen hun vijanden, die ook de Zijne zijn. Zoo strijdt
men ter zee, maar oak to land onder den zoon
van den vermoorden Vader des Vaderlands, onder M a ur i t s, welhaast den eersten veldheer van zijn eeuw. Steeds
verder wordt de Spanj card over de grenzen gej aagd : steeds
meer steden en sterkten worden hem ontwrongen : Holland
en Zeeland kennen welhaast nauweli jks de ellende van den
^orlog m.eer : daar kan zich de handel tot rij ken bloei zetten onder den schuts van Oranjes zegevierende wapenen.
Die handel, ook hij vraagt evenals de oorlog de volle som
der energie va a den man, van den Hollander. En hij bezit
die eiler ie en hij geeft die. Op den grondslag van aloude
ha udelsbetrekkin g eu van Amsterdam en de andere Holland^f•he en Zeeuwsche stedeu wordt een handelspaleis opgebouwd, zoo grootsch en bliukend als de wereld nog met
had aanschouwd. De nude handelswegen worden drukker
41a a ooit bevaren : uieuwe, ook de gevaarlijkste paden worde ci gezocht en g ebaand : de havens ligg en steeds opg epropt
met Hollandsche schepen : overal waait de Nederlandsche
vlag : (_)veral vaart hij de vlaggen van andere natien weg.
T a korte jaren omspant de Nederlandsche handel zoo goed
als geheel Europa: van het ijzige Rusland in het Noorden
tot den zonnigen Levant in het Zuiden strekt zich het groote
haudelsgebied uit, waar de vaderlandsche driekleur along
heerscht. Het zou fabelachtig schijnen, zoo het niet kon
worded waar gemaakt, dat dit kleine yolk, dat ternauwernood het veege lijf voor de kling van den Spanjaard had
gered, zulk een kracht weet to ontwikkelen, dat het economisch een g root g edeelte der toenmaals bekende wereld
a a.n zich schatplichtig maakt.
En in Welk een korten tijd ! Voor het Twaalfjarig Bestand is die reusachtige uitbreiding reeds een feit geworden,
t wintig jaar nadat L e y c e s t e r het naar het scheen ten
^nderg ang g edoemde land had verlaten. Dan zijn de
Nederlanders reeds g evestigd onder den Poolcirkel en in
aiterste hoeken van de Middellandsche Zee. Dan schieten
d
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de Amsterdamsche huizen nit den grond op; d an. groeien
de schepen als van zelf nit de spanten. Dan zijn de sche-pen in een oogwenk weer bevracht ; dan komt men handen
to kort. Dan kan Amsterdam niet zoo gauw worden uitgelegd, of de omknellende ringmuur is al weer to eng. Het
is een genot van dien jeugdigen, krachtigen opbloei to
lezen. S p i e g he 1 en V i S s c h e r hebben then tijd beleefd :
zij worden poetisch, zoodra zij ervan spreken. B r e d e r o
vermeit zich in de weelderigste poezie, als b ij het Amsterdam zijner dagen voor zijn oogen ziet groeien. Ho oft
is steeds vervuld van de grootheid van zijn tijd. En ook
de jonge V on del voelt het krachtige leven tot zich
naderen. Men leefde krachtig en dus g elukkig. Men gevoelde zich groeien. Men kon alles en men moist dat. Men
durfde alles. Men zag wel bezwaren, zocht ze niet, maar
overwon ze, schoof ze met Porsche hand ter zijde. Men
lachte om gevaren : moed werd sours overmoed, zooals het
een jeugdig yolk past. De rappe hand volgt de drij f kracht
van den scherpen geest. Dat was de beste tijd van ons
yolk. Het moist wat het Wilde en kon wat het moest. Het
was gezond en krachtig, ruim materialistisch, zooals in
dezen tijd voegde, maar Loch idealistisch genoeg om niet
geheel in de dubbeltjes op to gaan. Het Wilde geld, veel
geld verdienen, maar niet als een woekeraar of een speler
door wettelijk geknutsel of beursgedobbel, maar door het
scherpzinnig uitvorschen en kloekmoedig opzeilen van
nieuwe handelswegen, van nieuwe landen. Het is, alsof in
dezen tijd de handel, anders wel eens een vrij vulg air
beroep, wordt geadeld door een glans van hoogere orde.
De koophandel wordt een wetenschap en een kunst tegelijk.
De koopman wordt een geleerde en een held teveus.
Soms is hij een genie: mannen als Le M a i r e, M o u c h e r o n
en zoovele anderen, helden als H e e m s k e r c k en B a r e n d s z
hebben in hun optreden jets breeds en groots, dat hen
Nuns gelijke in andere tijden tevergeefs doet zoeken.
In dezen tijd van kracht en durf is de Oost-Indisehe
Compagnie gesticht. Met haar v^rstrekkende plannen en
idealen, met Naar koloniaal rijk in beginsel in het very e
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Oosten past zij zeker volkomen in het Nederland van den
aanvang der zeventiende eeuw. Maar aan den anderen kant
is zijn een afwijking van het beginsel van dien grooten tijd : zij
legt den ondernemenden koopmansgeest, die overal peen wil
varen, waarheen het hem gelieft, aan kluisters. De Hollandsche koopman, die in zijn klein kantoor in Londen merkte
iemand mij eens op, dat in de kleinste kantoren de grootste
zaken worden gedaan een wereld durfde omvmen, had al
zeer spoedig zijn manners, later zijn sehepen uitgezon den
naar de nieuwe wereld, die in de oudheid alleen Al e x and e r
had mogen betreden, naar Indie. Reeds vroeg, reeds in de
dagen, toen het vaderland nog oni zijn bestaan worstelde
vinden wij manners als Jan Huygen van Linschoten
in het verste Oosteu. Zij vindeu navolging ; van de Portugeezen, die zich ternauwernood in hun uitgestrekt, rnaar
leer los sanienhangend koloniaai rijk kunnen handhaven,
leeren zij den weg naar Indic;. H o u t m a n en de zijnen
zien hun de kunst af. De Hollander gevoelt zijn xnacht en
dus zijn recht om deze ontaarde Zuiderlingen uit hun overgeerfd, maar door hen kwalij k beheerd g oed to verdrij ven.
Voor hem is de wereld en Naar heerlijkheid ; voor hem
moet alles wijken. En alsof het van zelf spreekt, dat Iudie
hem reeds toebehoort, g aat hij zijn g oed in bezit nemen.
Eerst om de Noord : geleerden als P 1 a n c i u s beweren, dat
het kan en dus moet het, al zijn de bezwaren, zelfs de gevaxen vele en verlerlei. Maar het kan niet ; dus moet het
langs een anderen, langs den gewonen weg worden beproefd.
Nog voordat de derde expeditie naar het Noorden, de beroemde derde van Heernskerck en Barendsz, in het
vaderland is teruggekeerd, valt reeds het overschot der
vloot, die om de Kaap Indie heeft bereikt, in de haven
van Amsterdam binnen. Den 15 Augustus 159 7 beieren
de klokken van alle kerktorens om de vreugdemare tot ver
buiten Amsterdam den volke to verkondigen : vreugdedronken
verdringt zich de schare om de wakkere mannen, die voor
hun vaderland een geheel nieuwen, onbekenden, maar
dat weet men van den aauvang of
uiterst gewichtigen
handelsweg hebben geopend.
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Geen wonder, dat men langs dezen weg verder voortzeilt.
Alles wil naar Indie. Wie een pacer stevige knuisten heeft,
laat zich aanmonsteren voor de nieuwe vaart. Wie geld
heeft, steekt het in de nieuwe handelsonderneming : zelfs
het penningske der weduwe wordt gewaagd. Naast de Oude
Compagnie van Verre, die in 1594 to Amsterdam was opg ericht en die Ho u t m a n's expeditie had uitgezonden, verrezen tal van andere vennootschappen als zoovele paddestoelen
nit den grond. Velen hunner werd geen langer leven dan
aan deze woekerplanten gegund ; zij bezweken voor de toenemende concurrentie of door hun zwakken financieelen grondslag. Zelfs zijn hun namen niet alle bekend, zoo zij ze al
hebben gehad : „Compagnieen van Verre" noemden zij zich
eenvoudig. Reeds biunen eenige jaren nam hun aantal
echter belangrij k of : eenige bezweken in den strij d om het
bestaan aan verval van krachten : andere gingen op in
krachtiger concurrenten : kartellen werden geboren. Ook
buiten Amsterdam ging het even zoo: er waren West-Friesche
compagnieen ; ook to Delft en to Middelburg werden zulke
vennootschappen gesticht.
Van de m.eeste der aldus tot stand gekomen compagnieen is het bekend, dat zij vl oten voor de vaart naar Iudie
hebben uitgerust. Nog voor het einde van 1601 waren
reeds vijftien vloten, to zamen 68 schepen tellende, van
Nederland naar Indie onder zeil. Mannen als v a n N e c k,
Van Warwijck, Heemskerck, Van der Haghen, Spilb e r g h overdekten zich daar met roem. Ongetwijfeld wares
onze oude zeevaarders niet onvatbaar voor de zachte streeling
van de glorie, maar zij versmaadden een weer reeele winste
in den vorm van buit toch geenszins. Zoo dachten
ook de participanten der Compagnieen in patria er over:
het is een zwak van aandeelhouders van alle tijden, dat zij
gaarne waar voor hun geld of liever dividend van hun kapi.taal willen zien. Op dit hun zwakke punt werden zij maar
al to gevoelig getroffen. De gemaakte winsten wogen bij
lange na niet op tegen de gemaakte onkosten : de kostbare
ladingen, in den letterlij ken zin peperduur ingekocht, moesten
sours met verlies worden van de hand gedaan. Van waar
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€lit verschijnsel :' Het concurrentiestelsel bracht het als van
zelve mede. Door de scherpe onderlinge mededinging bood
men in Indie tegen elkander op om niet met een ledig schip
naar Nederland terug to varen : de prijzen stegen dien.teng evolge tot het fabelachtig e : men voer elkander, zooals
men then zeide, het geld uit de beurs en de schoenen van
de voeten. Hetzelfde verschijnsel deed zich na aankomst
in het vaderland voor: ook hies boden de compagnieen tegen
elkander op in omg ekeerden zilt : om niet met de lading to
blijven zitteu, zag men zich dikwijls genoodzaakt tegen_
spotprijzeti to verkoopen. De haudel op Indic begun to
v erloopeti : het kapitaal trok zich terug. Zon zulk cen handeh weg, zoo lan ezocbt en zoo vurig verlan_gd, n im woer
\V( ^ rile r1 prijsgegev en 7
L)e c•o111pagnieel vreesden het en trat• htten het to oork ^ lieu : zij (^onlbi n.eer(le1l zich. Bij de (Jude Lompagui.e sly}ten
zic•h reeds in 1 59 eenige andere aan. _den nob nanwere
( ombinatie ontstond in 1600 en 1601, toes. de Vereenigde
Hlollan_dsche Compagnie werd opg ericht uit de vereenig ing
der (Jude, der Brabantsche en misschien der West-Friesche
Compa gnieen, die dus ook al op rare beurt zich vroeger
hadden aaneen •esloten. Maar een ineensmelting van alle
•oulpagnieen i.n_ de Republiek was daarmede nog niet bereikt : daartoe kwam het eerst den 2o ateu Maart 1602.
Van den aanvang of was de drang tot de vereeniging
tier compagnieen sneer van boven of dan van order op gekomeL1, meer van de regeering dan van de vennootschappen
zelf. U een wonder: ons land is nu eenmaal het vruchtbare
terreimi der kleiue clubjes en comnbinatietjes, die alleen noodgedrongen hun dierbare vrijheid van handelen, zelfs als die
vrijheid tot hun nadeel strekt, opge©en. Reeds in 1598 riepen
de Staten (men eraal afg evaardigden der compagnieen voor zich
om hen tot eenheid bij vaart en handel aan to sporen :
maar deze aans:poringg werd op echt Nederlandsche wijze,
d, i. eenvoudig als een verzoek, niet als een bevel aanvaard
en dus weinig opgevolgd. Eenigen tijd bleef daarop de
zaak ter Statenvergadering rusten. Het volg ende jaar echter
beg ounen de Staten van Holland zich, voor zoover hun
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gewest betrof, met de vereeniiging to bemoeien : in September
benoemden zij een commissie van zeven leden, waaronder
den landsadvokaat 01 d e n b a r n e v e 1 t, ten einde met de
kooplieden to overleggen over „de bequaemste middelen om
met eenigheyt ende goede correspondents e onder een compagnie to mogen handelen ende negotieren". Maar ook deze
poging rnislukte, hoewel de advokaat met zijn gewoonlijk zoo
overtuigend woord wel gewicht in de schaal zal hebben gelegd.
Een jaar daarna, in September 1600 werd wederom ter
dagvaart T an Holland overwogen „op wat ordre ende politie de navigatie op de Oost-Indien sal worden gecontinueert,
opdat bij faute van dien de zelve niet en komen in ruine".
Den Ssten November werd wederom een com.missie benoemd, die den 17 den Mei 1601 als Naar meening rapporteerde,
dat er een generale compagvie op naam der Staten Generaal
noest worden g esticht, waartoe ieder Nederlander binnen
zes maanden zou mogen toetreden. De Staten van Holland
namen dan ook een "besluit in dien g Best.
Het zou natuurlijk zeer moeilijk zijn geweest dit besluit
spoedig ten uitvoer to leggen, wanneer niet de compagnieen zelf reeds, g elijk wij zag en, hier door, daar zonder
pressie van de regeering en der steden de handers begone en
ineen to slaan : to Amsterdam en to Middelburg was op deze
wijze reeds een stedelijke compagnie to stand gekornen. Zoo
wend het mogelijk een nog nauwere, een algemeene aaneensluiting tot stand to brengen. Den 7 November 1601 stelden de
gedeputeerden van Holland ingevolge het vroeger genomen
besluit aan de Staten Generaal voor om de bewindhebbers der
corn pagnieen van Amsterdam, Middelburg, de Maassteden
en het Noorderkw artier in den Haag bij een to roepen om
over de vereeniging met afgevaardigden der Staten Generaal to beraadslag en. Den l ut^ n December had deze bij eenkomst plaats. Na lang durige debatten overeenkomstig het
gewicht der zaak werd besloten, dat iedere compag nie
schriftelijk hair advies over het punt in kwestie zou indienen. Maar toen het op de regeling van de vereeniging
zelf aankwam, bleef Zeeland zich bevreesd voor zijn zelfstandigheid verzetten. Zoo Bing de verg adering den 10d °a
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staan.
Maar het is meer gebeurd dat een zaak, die op het
punt staat to mislukken, Loch nog op het laatste oogenblik
wordt geregeld: het schip, dat door wind en getij niet over
een lastige plek been kan komen, schiet er soms opeens
onverwacht overheei en valt de veilige haven binnen. Op
een nieuwe oproeping der Staten Generaal kwamen de bewindhebbers half Januari 1602 nogmaals bijeen. Tot hen
beeft toen 01 d e n 1) a r u e v e 1 t een krachtige aanspraak gebouden, waarin hij nog maals, ook in het belang van den
strijd tegen den erfvijand, tot verdraagzaamheid en eendrachtigheid aanzetten. Hetzij door deze opmerkelijke rede,
hetzij door uadere overwegiug bewogen, zeker is het, dat
de Zeenwen him bezwaren opgaven en zich geneigd verklaarden zich bij de algemeene compagnie aan to sluiten.
Nog verscheiden dagen werd g edelibereerd : maar toeu was men
ook tot eensgezindheid gekoinen: het aan to vragen octrooi
werd ten slotte den 24 Januari vastgesteld. Nog twee
maanden heeft het geduurd, voordat het charter door de
Staten Generaal is uitgevaardigd. Maar bij een eigenaardigen regeeringsvorrn was een spoediger beslissing nauwelijks
mogehjk: de Staten van alle provincieën moesten van de
zaak worden gesaisisseerd. Ook nu kwamen de bezwaren
nit Zeeland: zelfs was het nog noodig dat een Hollandsche
deputatie met 01 d e n b a r ii e v e 1 t aan het hoofd in de
Staten to Middelburg verscheen om tot eenigen spoed aau
to maven. Dagen long is er nog scherp gedebatteerd: emdelijk gaf Zeeland den 16'en Maart toe. Daarmede was de
zaak beslist: want van de andere provincieën, die geen belang bij den Indischen handel hadden, was geen verzet to
vreezen. Na een overleg van twee dagen werd den 208t01
Maart 1602 door de Staten Generaal het octrooi voor den
tijd van 21 j aren verleend: de Vereenigde Oost-Indische
Compagnie was opgericht.
Zoo was de roemrijke Compagnie gestieht, die bijna
twee eeuwen lang Nederland als koloniale mogeudheid
beeft vertegenwoordigd. Verdient zij, die onder veel verzet
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is geboren en onder de verachting van alle weldenkenden
is ten grave gedaald, thans nog door het Nederlandsche
y olk to worden herdacht ? Ongetwijfeld, mits men de balans
van het goede en het kwade stevig, maar onpartijdig in
de hand houde.
Er is ongetwijfeld veel kwaads van de Compagnie to
zeggen. Niet alleen kleefden Naar vele gebreken aan, maar
eigenlijk was Naar geheele bestaan als geprivili.geerde maatschappij een onregelmatigheid in het vrij e Nederland. In
Engeland, in Spanje moge men aan octrooien van allerlei acrd
gewend zijn g eraakt, in ons land waren zij ongewoon en strijdig
met onzen volksaard. De staatsman, die weer dan iemand
anders het zijne tot de stichting der Compagnie had bijgedragen, 01 d e n b a r n e v e 1 t heeft in zijn verhooren volmondig erkend, „dat van alle tijden in deselve landen bij
de regeerders van dien en van de principaalste steden verstaan is geweest, alle privative octroyen in 't stuck van de
navigatie, handelinge en commercie, de welstand van de
landen en steeden en ingesetenen to wesen prejudiciabel
ende dat zij daaromme met grooten eernst hen daartegens
altijts hebben gestelt en geopposeert, 't zelve verwerpende
als monopolie tegen de vrije navigatie en traffycke, die
voor alle man gemeen to moeten gemaincteneert werden
geagt werden". Alles volkomen juist. Toch had men tot
den buiteng ewonen maatregel moeten overg aan. Aux grands
maux les Brands remedes. Inderdaad waren de gevaren
groot : 01 d e n b a r n e v e 1 t vreesde zelfs, dat de geheele
Indische handel zou moeten worden opgegeven, zoo er
goon ingrij pende maatregelen werden genomen. Desbewust
heeft men het gewichtige besluit van 20 Maart 1602 genomen, overtuigd van het onafwijsbare van de gedecreteerde
afwijking van een gezond beginsel.
Het verwondert ons dan ook niet, dat or voor en na
de oprichting der Compagnie verzet is gekomen. Wij zagen
reeds, hoe de Zeeuwen slechts noode het hoofd bogen en
met bedwongen tegenzin in de combinatie, het kartel zouden
wij zeggen, zich lieten opnemen. Niet alien zijn or dan
ook in gebleven : velen werd spoedig de band to eng. De
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groote B a 1 t h a s a r de M o u c h e r o n, de geniale koopman van Veere, wiens blik en wiens vloten een wereld
omspanden, die als een souverein eilanden in bezit nam,
verdragen sloot en consuls benoemde, verbrak al na een jaar
zijn boeien en trad uit de Compagnie. Desgelijks een
andere groote koopmansfiguur uit die dagen, I s a a c L e
M a i r e to Amsterdam. Ook hij was een der oprichters der
Compagnie gg eweest : ook hij zat in Naar dirigeerende colleges
ook hij gevoelde daar zijn vrijheid van handelen belemmerd :
ook hij brak nit zijn kooi en_ vloog de vrij e rulmte in:
voor zijn breede idealen, die een wereld omspanden, was
geen plants in het Uost-Indisch }Iuis. Wat moest evenwel
de v ermetei e l: oopman. doers, ZOO Mj buitel de Compagnie
om toch handel op I.ndiP wilde drijven ? Hij kon twePerlei,
cif' laug s wegen, die u.iet in het octrooi der Compagnie wareu
genoemd, trachten Indic to bereiken, cif dienst nemen bij
vreemde vorsten cii dan met Hollandsch geld in het buitenlan d een concurreereude znaatschappij oprichten. Beide
middelen zijn dan ook herhaaldelijk in praktijk bebracht.
Wij denken hier aan de Magellaansche Compagnie, die handel
op Indic trachtte to drijven door Straat Magalhaens, maar
die door haar rnachtige zuster door processes ten doode toe
is vervolgd en ten slotte daaronder is bezweken. wij denken
aan Moucheron, die zijn die_nsten aan Hendrik IV
aanbood, aan P i. et e r L ij n t g en s, die eveneens aan het
Fransche hof verscheen, aan L e M a i r e, die een Fransche
Oost-Indische Coinpagnie wilde oprichten. Le M a i r e is de
hardnekkigste en g evaarlijkste vijand der Compagnie g eweest.
Na den dood van H en d r i k I V nit Frankrijk teruggekeerd, bracht hij de Am sterdamsche beurs in rep en roer
door plotseling groote hoeveelheden Compagnies aandeelen
op de markt to brengen : een paniek ontstond, waardoor de
Compagnie dreigde to vallen. Maar zij bleef staan : L e
M a i r e moest zich overwonnen verklaren. Nog niet tevreden, rustte hij een expeditie uit, die om Kaap Hoorn,
waarvan het octrooi niet repte, Indic moest trachten to
bereiken. Deze expeditie onder zijn zoon J a c q u e s ontdekte wel straat L e Ma i r e, kwam ook in Indic aan, maar
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werd daar vastgehouden. De oude L e M a i r e smeekte de
Staten Generaal om schadevergoeding, maar eerst na een
langdurig proses kon hij een deel daarvan verkrijgen. Hij
stierf als een gebroken man: zijn grafschrift vermeldt, dat hij
verloren.
millioenen had gewonnen en
Wij hebben ons met L e M a i r e en de zijnen jets
langer bezig moeten houden, om to doen uitschijnen, dat de
Compagnie zich niet zonder strijd heeft kunnen vestigen en
dat het monopolie niet dan na hevig verzet is gehandhaafd
kunnen worden. Het waren niet de eenige zwarigheden,
waarmede zij had to kampen. Haar bestuur was even als
dat van den Staat en zijn leden op aristocratischen voet ingericht : invloed op den gang van zaken had de gewone
aandeelhouder zoo goed als niet: de verkiezing der bewindhebbers ging buiten hem om; om daartoe to worden benoemd, moet men hoofdparticipant zijn. De groote meerderheid der aandeelhouders was dus van alle macht verstoken. Deze begrepen dat van den aanvang echter zoo
niet: zij wilden invloed op den gang van zaken hebben:
het is tot rumoerige vergaderingen gekomen. Maar ten
slotte hebben de Bewindhebbers toch g etriomfeerd : de participanten, welhaast in een sang ename stemming gebracht
door hooge dividenden, bekeerden zich weldra van de dwalingen hues weegs, zagen in, dat zij niets weer konden
verlangen, inden de dividenden en waren tevreden.
Was de Compagnie aldus naar beneden veilig, ook van
boven, van den karat der Regeering had zij weldra niets weer
to vreezen. Het octrooi, dat de Compagnie tot een Staat
in den Staat merkte, had Naar met souvereine rechten toegerust, maar Naar tevens geplaatst onder het oppertoezicht
van den souverein, de Staten-Generaal. Ret scheepsvolk
deed den eed aan de Staten: deze hadden grooten invloed
op de benoemingen en hebben o.a. den eerste GouverneurGeneraal, P i e t e r Bo t h aangesteld. Maar weldra verslapte
dit toezicht : Coen de Compagnie eenmaal goed en wel in
Indie ge'installeerd was en daar als een souverein een koloniaal
rijk bezat, onttrok zij zich hoe larger hoe meer aan de
inmenging der Staten-Generaal, die, naarmate de zaken der
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4Jompagnie voorspoediger gingen, ook gaarne de hen geheel
vreemde Indische zaken aan de daartoe bevoegden over-lieten. Daardoor werd de Compagnie steeds weer een onafhankelij k lichaam, een souverein naast de Staten-Generaal.
Wel had zij van deze telkens de hernieuwing van haar
octrooi aan to vragen, maar eigenlijk heeft dat alleen den
eersten keer, in 1623, moeilijkheden gegeven. Met opoffering
van eenige millioenen verkreeg de Compagnie sedert gemakkelijk de verlenging van haar octrooi, later gewoonlijk
voor den langen termijn van veertig jaren.
Naar alle zij den dus geheel onaf hankelij k en souverein,
in het bezit van een door ieder geeerbiedigd monopolie,
was zoo de ('ompagnie reeds in het midden der zeventiende
eeuw een onaantastbare, door een ieder g eeerbiedigde maclt.
Hoe heeft zi j van die macht gebruik gemaakt :' Wat is
zij geweest voor Nederland en voor Indie
Voor Nederland. Om ons vooreerst tot den zakelijken
invloed der Compagnie to bepalen, welk een overvloed van
kapitaal heeft zij niet in Nederland door Naar dividend aan
de markt g ebracht. Het is waar, vooral in de eerste jaren
zagen de participanten weinig van hun geld terug. Eerst
in 1610 is voor het eerst dividend uitgekeerd, maar Coen
ook dadelij k 75 percent in muskaatnoten of in geld naar
keuze, in hetzelfde jaar nog gevolgd door een tweede uitkeering van 50 percent in peper of in geld, benevens nog
7^ Iz percent in geld. In 1611 is nog eens 30 percent in
inuskaatnoten betaald, die de aandeelhouders dan maar
weer moesten zien van de hand to doers. Maar op dezen
vloed volgde weer een langdurige ebbe. Eerst in 1619
kon de Compagnie weer 37 1 /2 percent in geld aan Naar
aandeelhouders aanbieden. Dan worden de uitdeelingen
weer eenige jaren gestaakt. In 1623 konden de participanten
weer 25 percent in kruidnagelen in ontvangst nemen. Geen
wonder, dat in dezen tijd nog hevige klachten over het
beheer der Compagnie worden vernomen en over de hoogst
onregelmatige uitkeeringen en over de uitdeelingen in
naturalia, waarmede menig aandeelhouder verlegen zat.
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Aan deze klachten is men echter spoedig tegemoet gekomen.
De Compagnie kwam haar kinderziekten to boven en begon
een weer geregeld leven to lijden. Sedert 1625 zijn er
geregeld uitdeelingen gedaan, sours zelfs twee per jaar. In
1632 werd aan de aandeelhouders zelfs 12 1 / 2 percent gewaarborgd : slechts eenmaal is de Compagnie daar beneden
gebleven : zelfs werden herhaaldelijk veel hooger dividenden
uitgekeerd. Gemiddeld gerekend over den geheelen levensduur der Compagnie hebben de participanten per jaar 18
percent dividend ontvangen. Bedenkt men nu, dat het
grondkapitaal der Compagnie ongeveer 6 1 2 millioen gulden
bedroeg, dan kan men door een eenvoudige berekening
zich een voorstelling makers van de kapitalen, die
langs dezen weg over Nederland werden uitg estort. Misschien zal echter bij dezen of genen de bedenking oprijzen,
dat al die dividenden, bijna 12 tonnen g ouds per jaar in
hoofdzaak de groote kapitalisten, vooral die van Amsterdam
ten goede kwamen. Deze beden king, zoo het er een is,
kan evenwel dadelijk worden opgeheven door de cijfers, die
wij kennen door de boeken der Compagnie, waarin de overdracht der aandeelen staat aangeteekend. Daaruit blij kt,
dat de goudboom der Compagnie met zijn vruchten zeer
velen en daaronder niet uitsluitend zeer vermogenden verkwikte. van den aanvang of hadden niet alleen gefortuneerden zeer groote sommen, maar ook minder met tijdelijke have bedeelden hadden hun spaarpenning en gewaagd.
Populair is de geschiedenis gebleven van burgemeester
R e i n i e r P a u w to Amsterdam, die voor zijn naaister en
zijn dienstbode ieder 100 gulden inschreef. Dat was geheel
in overeenstemming met het octrooi der Compagnie, dat
geen gelijkwaardige aandeelen kende, maar voor ieder ingezetene der IRepubliek de g elegenheid openstelde zooveel
in het grondkapitaal der Compagnie to wagers als hij verkoos. Zoo vinden wij naast de reuzen ook de dwergen
onder de participanten : er zijn aandeelhouders, die voor
6000 gulden en meer, tot 27.800 gulden in de Compagnie
betrokken zijn; maar er zijn er ook, die voor eenige honderden, ja zelfs voor slechts honderd gulden op het Dost-
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een deel van de dividenden dadelijk in rentegevende papieren
werd vastgelegd; maar aan den anderen karat staat het
vast, dat vooral in de zeventiende eeuw, toen de gelegenheid tot plaatsing van kapitaal in efFecten nog in de verste
verte niet zoo ruin was als later, ook zeer veel geld, door
de Compagnie aangebracht, weer den handel ten nutte
kwam. Het waren voor een groot deel voornaine koopmansgeslachten, die hun geld in de Compagnie hadden gestoken: zij zulien de rijke dividenden weer in hun zaken
hebberi aangewend. IDaarbij kwam nog, dat de aandeelen
der Coinpagnic ecu try solide geldbelegging vormden 0111
dikwijls van de hand to worden gedaan en ter beurze to
worden verhandeld: zij vormden veelal een ttrni1iebezit,
dat van vader op zooii overging. Dit bezit was des to
zekerder, daai- het gi-otidkapitaal der Compaguie iiooit is
iitgebreid: had zij 1110Cr kapitaal iioodig, plan `loot zj eenvoudig ecu leening naar eon vaster rentevoet.
Behalve de kapitalen, waarrnede de Compagnie in
breede rivieren en small heekjes den vaderlandschen bodem
bevruchtte, bracht zij veel geld onder do rnenschen door
'le roote inrichtingeu, die zij in hot Leven riep. Zeer groot
was het aantai ,,bedienden" - zoo was do officieele naam
tier Compagnies ambtenaren - civiele en inilitaire, die zij
in Indic in hair dienst had. Aan zeer velen schonk zij
zoo de gelegenheid zich een positie to scheppen. Het moet
worden erkend, dat het gehalte van hen, die naar Indic
gingen, over hot algemeen niet wordt geroemd. Maar ook
hier dient men to onderscheiden. Ongetwijfeld was het niet
altijd do elite der natie, die naar do Oost scheep ging: voor
vole mauvais sujets was Indic do strafkolonie; verdebaucheerde loden van aanzienlijke geslachten zond men gaarne
naar hot land waar de peper groeit, met de stille hoop, dat
hot er hun zoo goed zon voldoen, dat zij er tot hun dood
bleven. Goon wonder dan ook, dat er soms hevig geklaagd
wordt over allerlei gauwdioverijen en erger, door Compagniesbedienden in Indic gepleegd. Maar aan den anderen
kant, hoevelo van doze vorloren kinderen der maatschappj
34
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hebben zich niet kranig geweerd, hoevelen hebben niet in
een hun passenden werkkring onder de tropen de voile
ontplooiing van hun talenten kunnen vertoonen, hoevelen hebben zich niet in den krijg, zelfs in hoogere rangen
weten to onderscheiden, hoevelen eindelijk zijn niet tot de
hoogste waardigheden opgeklommen en hebben zich geboren veldheeren en diplomates getoond, hoevelen hebben
niet getoond, dat zij van het pout waren, waaruit de
stichters van groote rijken worden gesneden. De stoere
mannen, de stevige kornuiten, die ons Indisch rijk hebben
gesticht, konden zich evenmin beroemen op een hoogen
stamboom van groote namen als de admiralen, die ons kanon
voor alle havens deden donderen en de schrik van den Oceaan
waren.. Hier vinden wij wederom de openbaring van een
echt Nederlandsche volkskracht, ruw en ongelikt veelal,
maar forsch van zelfbewuste energie; het zijn doze mannen,
die Nederland in zijn krachtigsten tijd het best vertegenwoordigen en waarvan wij door eon gelukkige lotsbeschikking tegenwoordig in Zuid-Afrika de evenknieen in levenden
lijve aanschouwen.
In Nederland g of de Compagnie aan haar ambtenaren
minder g elegenheid de forsche deugden van hun landaard to
openbaren : maar pier nam zij als Pen der grootste werkgeefsters een breede plaats in het sociale leven in. `vat
moest er niet g ebeuren, voordat de rij ke Indische ladingen
veilig en wel op de zolders van de Oost-Indische Huizen
lagers opgestapeld. Vooreerst bleven de groote Oost-Indievaarders bij Texel voor anker : daar moest de lading in li.chters worden overgestort, die haar naar Amsterdam, Hoorn
en Enkhuizen vervoerden. Daar in de Oost-Indisch e Huizen
moesten de specerij en worden gezuiverd : to Amsterdam waren
volgens F o k k e n s altijd vijftig mannen bezig ,,,die de stollen
en 't kruijt van elkander scheyden". Niet minder dan twaalfhonderd werklieden waren verbonden aan de Oost-Indische
Werf. Eon Oost-Indievaarder had eon bemanning van driehonderd koppen aan boord. Hoeveel was or niet noodig
voor de verpleging en proviandeering van doze pikbroeken.
In het midden der zeventiende eeuw bedroegen de kosten
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van uitrusting der schepen alleen van de kamer Amsterdam
per jaar tusschen de 6 en 7 millioen. A.an maandgelden
T an soldaten en matrozen moest sours weer dan een milli.oen per jaar worden uitbetaald. Voegen wij daarbij nog
de kosten van de administratie, dan blijkt het, dat de
Compagnie als werkgeefster vrij wat menschen werk en
brood verschafte.
Er vas nog veel meer, dat Nederland aan de Compagnie
dankte. Het doel, waarmede de tochten naar Indie wares
begonnen, waarmede later de Compagnie was opgericht,
werd geheel bereikt : Nederland was in de zeventiende en
uok nog voor eeu ;•root deel in de achttiende ecuw de
stapelplaats van Ivdische producten, de rechtstreeksche
()pvolgster als zoodanig van Portugal. Gelijk thans nog onze
Ii^disehe produeteli, koftie, tabak, suiker en zooveel andere
onzeu hande1 een xnachtigen ruggesteun geven, zoo wareu
liet iv_ vroegere eeuwen de Indische specerijen, die alleen
door bemiddeling van de Hollanders waren to verkrijgen.
Tie Republiek had het volledige monopolie van den voord eelig en specerij enhandel. Men kan in onze stedebeschrijvhi gen geestdriftig e verhalen lezen over de schatten, die Indie
door bemiddeliug van Nederland over de geheele wereld
uitstort : in de Oost-Indische Huizen iiggen zij opgectapeld :
van daar worden zij naar den begeerigen gebruiker vervoerd.
Bloc bracht nu de Compagnie Naar producten aan den
man :' Wij hebben g ezien, dat zij er soms Naar aandeelhouders mede gelukkig maakte en aan dezen de zorg overliet ze weer van de hand to doen. Maar later gebeurde
slat niet leer. Toen verkocht zij zelf haar producten, zoo
zij een goeden prijs kon bedingen, in groote partijen onder
de hand. Was daarvoor geen gelegenheid, dan hield zij
openbare veilingen, die in de handelswereld der zeventiende
en achttiende eeuw, dezelfde plaats in namen als de in de
negentiende zoo befaamd geworden kofeveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappi j. Op deze wijze kwamen de
Nederlandsche kooplieden in het bezit der Indisehe producten : zoo konden zij over g eheel Europa deze zoo g ezochte
artikele, slijten.
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Hoe kwam de Compagnie aan Naar handelsartikelen ?
Door de beantwoording van die vraag komen wij tot het
tweede punt, dat wij boven hebben gesteld : wat is de Compagnie voor Iudie geweest ? Het antwoord op die vraag
moet nit den acrd der zaak minder bevredigend luiden dan_
dat op de eerste, wat de Compagnie voor Nederland heeft
gedaan. Zij was toch opgericht en werd altij d gedirigeerd
in het belang van Nederland, niet van Indie zelf ; of liever
het eenige kompas, waarop de Compagnie altijd zeilde, wasf
haar financieel belang en dat van haar participanten. Zoo
kon het niet anders, of wat er goeds voor Indie werd gedaan
of liever slechts werd nagelaten, moest wel uitsluitead een
gevolg zijn of van to geringe macht der Compagnie of van
de egoistische overweging, dat men de kip, die de gouden
eieren legde, niet moest slachten. Van eenig besef van de
moreele verplichtingen van een koloniseerende rnog endheid
ten opzichte van de onderworpen landen en volken vindt men
in den tijd der Compagnie nauwelijks een spoor. Het denkbeeld om Indie to besturen uitsluitend ten bate van Indie zelf
is nooit in de hoofden van de Bewindhebbers in patria of
van de Bestuurders in Indie zelf opgekomen. Verbazen kan
ons dat trouwens niet. Waar het in de negentiende eeuw
nog aan de liberale partij een zwaren, langdurigen strijd
heeft gekost om de Nederlandsche regeering to dwingen,
van de batig-slot-politiek of to zien, daar kan het on.s niet
verwonderen, dat bij de Compagnie van iets anders dan een
dividenden-politiek geen sprake was. Nu was de Compagnie
destijds trouwens minder to beschuldigen dan later de
Indisehe regeeringg. Wanneer wij hooren van de gesehiedenis der oost-Indische Compagnie, dan verneren wij gewoonlijk het meest van Naar functien als souverein van den
Archipel, als gebiedster over de schoonste 1 anden van den
aardbodem, als veroveraarster van een uitgestrekt koloniaal
rijk, zelfs als ontdekster van onbekende werelddeelen. Toch
mag men nooit vergeten, dat zij van oorsprong en in de
eerste plaats een koopmnnsvereeniging was, opgericht met
het doel orn handel to drijven. Bat zij van den aanvang of
door de Staten-Generaal met uitgestrekte souvereiniteits-
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rechten was toeg erust, veranderde aan dat karakter niets.
Want het lag Loch voor de hand, dat de Compagnie, wilde
zij met voordeel in Indie handel drijven, van den aanvang
a,f moest beg inners net geweld zich toegang to verschaffen
en tevens anderen to beletten Naar den voet dwars to zetten.
Zoo kreeg zij al da,delijk een vloot en een Leger tot haar beschikking tot beseherming van Naar handel. Maar zij Bing
spoedig verder. Ten einde zich de gewenschte specerijen
to kunnen verschaffen en vooral van de g ereg elde levering
zeker to zijn, bleek het welhaast onvoldoende contracts.
to 5luiten met de Indisehe vorsten ; men moest de stipte n.akomin g dozer coxitracten met geweld van wapenen kunnen
af^1wingen. .Niet alleen dus een eenvoudige factorij, een kant)4)1 net opslagpiaats, was toen voldoende; een sterk bewapend fort incest wordeu aangelegd, ten einde daardoor den
handel to kunti n besehermen en den vorst van het land
to kiiuiien dwingeii zijii verplichtingen na to komen. En
hoe spoedig kwa,m men tot den volgenden stap, de verovering
of bezetting van de kuststeden zelf, dikwijls de vernietiging
van het inlandsche gezaag en de vestiging van het Nederlandsehe bestuur in zijn plaats. Hoe spoedig is niet door
o e u Jakatra veroverd en Batavia gesticht ! Ten andere
was de Compagnie in Naar eigen belang wel g enoodzaakt
aan alle vreemde Europeesche machthebbers het gezag in
den Archipel to betwisten. Al spoedig gelukte het haar
de Spanjaarden, de Portugeezen en de Denen uit Indio to
verdrijven. Niet zoo spoedig Bing dat met de Engelschen,
die eig enlij k t nze bondgenooten waren en dus niet met
geweld konden worden geweerd. Maar ten slotte is Loch
ook dat g elukt : zoo werd de Archipel een van de buiten-cv ereld afgesloten terrein, dat door de Compagnie naijverig
net Cerberus-g rimmigheid werd bewaakt.
Ongetwij feld was het zeer verkeerd een handels vennootschap to belasten met het bestuur van een uitgestrekt
koloniaal rijk : noch de belangen van dat rijk zelf noch die
van het moederland waren bij de Compagnie g eheel veilig.
Maar ook pier dient men Naar geschiedenis in het oog to
houden : ook hier ligt de font evenals bij de Republiek in
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het algemeen minder bij de mannen, die dezen toestan€1
hebben geschapen en met de riemen roeiden, die zij hadden,
dan bij hen, die de bestaande instellingen hebben bestendigd, toen het gewenscht, ja noodzakelijk was ze to herzien
en to hervormen. In 1602 kon men in het moederland
zeker niet voorzien, dat daar ginds tusschen de keerkringen
een groot Nederlandsch koloniaal rijk zou ontstaan : maar
Coen het eenmaal ontstaan en gegroeid was, hadden de
Staten-Generaal den onafwijsbaren plicht bij een hernieuwing
van het octrooi der Compagnie tot afstand van ten minste
een deel van haar souverei.ne rechten to doming en. Maar
hoe zou een lichaam, dat nooit een poging heeft g edaan
de aan iedereen gebleken gebreken in het staatsbestuur der
Republiek zelf to redresseeren, in Indie zulk een poging
hebben kunnen beproeven ? Dat was zeker niet to verwachten.
Zoo bleef de Compagnie de onbeperkte souverein van
Indie. Zij breidde haar koloniaal rijk steeds meer ult, zij
veroverde steden en landen, zij zette vorsten of en stelde
andere aan, zij regelde alle machtsverhouding en in den
Archipel maar dat alles deed zij zoo goed als uitsluitend
ter wille van haar handel, ter wille van Naar lieve di.videnden. Niet geheel daarom evenwel: het ligt toch voor de
hand, dat een mogendheid als de Compagnie maar al to
dikwijls genoodzaakt wordt tot machtvertoon, zelfs tot
machtuitoefening uitsluitend ter wille van haar politiek
prestige. Maar zoo iets zag men Loch in patria niet dan.
ongaarne : evenals men de ontdekkingsreizen van T a s m a n,.
die immers zoo uiterst ixnproductief bleken, niet wenschte
voort to zetten, evenmin breidde men gaarne het g ebied
nit, zoo de noodzakelijkheid daartoe niet onafwijsbaar was.
gebleken : tot kostbare militaire expedition ging de Coznpagnie niet dan zeer ongaarne en noodgedrongen over.
Liever een klein, maar voordeelig bezit, dan een groot,.
kostbaar grondgebied. Zoo zij slechts de vreerndelingen uit
Indio kon weren en Naar hegemonie overal erkend zag,,
was zij tevreden.
Zoo Loch kon zij Naar handelsmonopolie handhaven.
Zij heeft dat met kracht, waar noodig, met wreedheid g e-
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dawn. Zij heeft de inboorlingen gedwongen slechts aan
haar voor een door Naar vast to stellen prij s de gewen schte
specerij en to leveren. Zij heeft zich niet ontzien geheele
oogsten to vernielen, ten einde geen overproductie op de
Europeesche markt in het Leven to roepen. Zij heeft het
en het smart ons den naar van
zelfs durven bestaan
Co en in dit bedrij f betrokken to zien geheele ei landen
nit to moorden, om de bevolking to beletten kruidnag elen
to verbouwen, die zij, de Compagnie, niet noodig had. En
tegen zulke daden kwam niemand in verzet ; niemand dacht
bij het gebruik der Indisehe specerijen aan het Moed, dat
er aau kon kleven. Toch moeten wij voorzichtig zijn en
^n ze v oorouders niet meten net een maatsta f, die u u re
sneer humane tijd mss aan de hand doet. Onze nicer humane
tijd! Ik aarzel het weer to schrijven. (ieeft niet ,j uist ooze
tijd oils een anderen maatstaf aan de hand tot billijker
beoordeeling van het ; edrag onzer voorouders its Indic ?
Hebben wij niet gelezen van de barbaarschheden, die _Duitsche koloniale autoriteiten hebben bedreven in Hameroen
Weten wij niet, dat in den Kong ostaat in naam van den
koning van BelgiP geheele dorpen worden uitgemoord ter
wille van den caoutchouc-oogst ' Hoe hebben de troepen
der verbonden rnogendheden zich tegenover weerlooze
Chineezen gedragen ? Zijn er geen gewonden door de Engelschen in Soedan afgemaakt P Wie heeft niet in O ii v e
S c h r e i n e i s Peter Halket of Mashonaland over de perverse wreedheden van de ambtenaren der Chartered Company teg en weerlooze neg ers g elezen 7 Laat men daar
geen neg ers net den strop om den pals uit de boomen
springer. 0111 ze dan met kogels spelende vender of to
waken :' En bovenal, schreien de tallooze wreedheden, door
En geland in Zuid-Afrika op onsehuldig e vrouwen en kinderen gepleegd, niet ten hemel a Waarlijk, wanneer men
ziet hoe op den overgang der neg entiende op de twintigste
eeuw de zoogenaamde beschaafde wereld nog vol is van
geweld en onrecht, van barbarisme en wreedheid, dan
wordt men geneigd billijker to denken over de Baden van
onze oost-Indische Compagnie, die er zich ten minste nooit
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op heeft laten voorstaan, dat zij een roeping zou hebben
om in Indie beschaving to brengen. Tegenover de barbaren
van onzen tijd schijnen onze oude koloniale machthebbers
wel ruwe en harde, maar Loch eerlijke mannen.
Evenals de Republiek der Geunieerde Provincien, waarmede haar levee zoo nauw verbonden was, is ook de Vereenigde
Oost-Indische Compagnie aan verval van krachten bezweken.
Ook zij had eigenlijk Naar tijd lang overleefd, toen zij het
slachtoffer werd der nieuwe denkbeelden. Slechts een zwakke
scoot was noodig om haar to doen vallen. Ook zij was
aangetast door het algemeene bederf, waaraan alle colleges
in de achttiende eeuw leden. Hoe zou het anders hebben
gekund ? Het waren dezelfde familien, voor een deel dezelfde
mannen, die zitting namen in de regeeringen der steden, in
de Staten Provinciaal en Generaal, in de Admiraliteiten, in
de Kamers der Compagnieen. Ook Kier vonden wij de familieregeering in vollen bloei : ook her kwamen contracten van
correspondentie tot bevestiging van die familieregeering
tot stand. Aan dit bederf in de besturende colleges in Nederland paarde zich een steeds in omvang toeuemende corruptie in Indie. Overal rezen klachten over de veilheid der ambnaren, die in strijd met alle verordeningen der Compagnie den
particulieren handel begunstigden en zelve ook dreven. Op
zich zelf was dat handeldrijven een natuurlijk gevolg van
het op de spits gedreven monopolie der Compagnie, maar
het verkeerde ervan was, dat die particuliere handel, die
aan vele behoeften tegemoet kwam, slechts kon worden
gedreven met oogluiking der bedienden der Compagnie zelf,
die voor deze oculaire operatie natuurlij k de noodige remuneratien in rekening brachten. Zoo sterk nam dit euvel
toe, dat zelfs de hoogste ambtenaren in Indie omkoopbaar
waren en dat men niets van hen kon gedaan krijgen
zonder aan de eischen van een zeer gedetailleerd fooienstelsel to voldoen. Berucht is in dit opzicht vooral het
bestuur van een der laatste gouverneurs-generaal onder de
Compagnie, Willem Arnold A 1 t i n g, geworden.
Berucht ook nog in een ander opzicht. Tijdens ziju
bestuur heeft de Compagnie een financieele politiek gevolgd,
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die Naar reddeloos aan den ondergang moest prijsgeven.
De financieele toestand der Compagnie was al ling niet
nieer van lien aard, dat zij hooge divide nden zou kunnen
uitkeeren. Er waxen wederoni kapers op de kust gekomen:
in de achttiende eeuw had de Compagnie vooral van de
Engelschen een seherpe concuri'entie ondervonden. Dat
werkte natunrlijk terug op den prijs der specerij en, waaraan
fang niet meer de schatten werden verdiend als een eenw vroegei'.
Toch bleef de Compagnie aan hair aandeelhonders hooge
dividenden uitkeereu: was het dividend niet nit de winst to
hetalen, dais leende mcii eeuvouthg het overige. Urn hair
crediet op to hoiideu, leende de (ompagnie steeds meer:
s(h uld word ^ p seh imid gestapeld. Door zulk ecu ailerbedenkeIijkte Fl uaiicieele 1 olitiek Bing zij steeds meer achteruit
hoewel haam• ('rethet sehiju buar ongeschokt bleef was hoar
toesta tid weidra vui dieu aard, dat een bankroet niet kon
uithlijveu. \'ooral older Alt i u g zijn fabelachtige sornrneu
pgenorneu. Toemi hij iii 1796 aftrad, was dan ook het einde
daar. Hoewel de Compagnie eerst in 1800 oThcieel ophield
to bestaan, wend het bestrnir over Naar bezitting en. reeds in
I 96 opgedragen aan het Comité tot den Oost-Indischen
Handel en Bezittingen, dat zoowel de vergadering der
Heeren Zeventieneu als de colleges van Bewindhebbers der
afonderljke kamers verving. Toen in 1800 ten slotte de
aloude Compagnie na een Iotsgeval van bijna twee eeuwen
in het mausoleum dci' afgeschafte oud-Nederlandsche instellingen werd bijgezet, kwarn het bestuur onzer koloriiën in
hander van den Raad der Aziatische Bezittingen en Etablissementen. Van dezen IRaad is de Nederlandsche Minister
van Koloniëii de onrniddellijke opvolger.
Wij, die thans na drie eeuwen de stichting der Cornpa gnieherdenken, zien onwillekeurig, ook al verkeeren wij
niet in eel jubileunlstemming, meer op haar licht- dan op
haur schaduwzijden, meer op den tijd van Naar maclit en
roem dan op dien van Naar zwakte en verval, meer op Naar
groote daden dan op Naar corruptie. Het gaat ons als
den vreemdeliug, die Konstantinopel bezoekt. In de stad
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zeif ergert hij zich voortdurend aan de weer dan gebrekkigen toestand van het plaveisel, aan de uiterst beseheiden
straatreiniging, aan de vele vervallen huizen, aan de niet
ongevaarlijke troepea vervuilde honden, die de stad doorzwermen, aan de heirlegers onoogelijke bedelaars, die het
den wandelaar lastig maken. Maar nauwelijks heeft hij
den voet op de boot genet en vaart hij den Bosporus af,
of alle tegenzin ea ergernis is verg eteu : dan vervliegen
alle ongunstige indrukken voor de bekoring, die uitgaat
van de verrukkelijk mooie ligging van de oude Keizerstad :
dan ziet men slechts het schilderachtig e geheel en vergeet
de minder aantrekkelijke details. Ongeveer evenzoo gaat
het ons, nu wij van de Oost-Indische Coinpagnie spreken.
Bij een nauw g ezet historisch onderzoek is er in Naar g eschiedenis veel, dat ons niet voor haar inneemt, meer, dat
ons afstoot. En toch op een afstand gezien, wanneer
wij het geheel met een blik trachten to omvademen, welk
een bekoring toch gaat er van haar geschiedenis uit. Hier
vinden w^j weer de beste eigenschappen van ons yolk in
zijn besten tijd terug en deze geplaatst onder de g ouden
schittering van den Zuidelijken zonnegloed. Onze koloniale
gesehiedenis is een openbaring van rationale kracht, die
altijd aantrekkelijk blijft. De vroolijkste, de welgedaanste,
de kloekmoed gste van Jan's kinderen is, zooals Po t g i e t e r
het beschrijft, Jan Co m p a g n i e: bij is het, die den ouden
J an, die treurt om zijn jongste kind J a n S a ii e, door zijn
wakkere taal een hart onder den rienn steekt.
Zoo is het inderdaad. Waar J a n S a ii e helaas ! maar
al to dikwijls in Nederland een woord wil meespreken, daar
staat Jan C o m p a g n i e altijd gereed ons yolk op zijn rijk
verleden to wijzen. In proza overgezet zijnde : waar ons
y olk zich maar al to gaarne wil dietsch makers, dat het een
klein y olk is, waar deze neiging soms zelfs een ofli.cieel
cachet verkrijgt, daar herinnert Indie ons altijd weer aan
het feit, dat wij nog altijd een der groote koloniale mogendheden zijn, dat wij de verplichtingen, ons door onze historie
daar ginds opgelegd, hebben to aanvaarden. Veel, wat de
zeventiende eeuw ons had nag elaten., is thans verdwenen.
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Waar is de vloot van de R u y t e r :' Waar zijn de vrachtvaarders van Europa 1 op het kerkhof der historie. Maar,
Huet heeft het eens treffend gezegd, de zeventiende eeuw
heeft ons ook twee sehatten nagelaten, die wij hebben behouden en die nog onzen roem uitmaken : de Nachtwacht
en Java. Pit bezit legt ons dare verpliehtingen op: wij
trachten die to vervullen, gelukkig! En nu drijve men den
spot niet met het befaamde proeflokaal: de Nachtwacht
komt een waardig e plaats toe, die niet anders is to verkrijgen dau door het neinen van proeven. En Java, of
liever IndiP :' Proe yen zijn er zeker char to lande genoegzaan genomen_, maar ook ten bate van het kostbare,
aaii orize h.anden toevertronwde ,j nweel zelf :' H]r zijn er, die
dat zoo beslist nio elijk ontkenilen, die van zneening zijn
en deze ineening van de daken verkondigen, dat niet Indic
as ri Nederland, inaar ^n tg ekeerd Nederland aan In_die de
wrootste verplichtinge_n heeft. Het lit buiten inijn bedoeling, deze en andere v raa.g punte_u, die de verhouding
van Nederland en _Ludic, ous koloniaal beheer in het a.lgemen rakeii, in den breede to onderzoeken ezz de tekortkoiningen in het helderste lieht to stellen. Waar ik herinnerd h.eb aan het jubileuin der Oost-In.disehe Cioinpagnie,
daar wenschte ik vooreerst to wijzen op ons langdurig verleden als koloniale nnogendheid. lulk een langdurig verleden verklaart zer veel, verklaa,rt ook reel, wat ons afstoot
en grieft. loo wij het in onze hand hadden den historisch
geworden toestand met een slag op zijde to schuiven en
naar de beg inselen van_ bilhj kheid en Tech tvaardig h eid een
geheel nieuwe maatsehappij op to bouwen, niets ware gewenschter dan dat. Maar zoo iets is ui.t den aard der zaak
onmogelijk : met voorzichtige hand zal men moeten ingrijpen one de misstanden to v erbeteren en afdoende herstel
aan to brengen, waar dat noodig is. Waar dus ons koloniaal verleden ons tot voorzichtigheid aanspoort, het wijst
ons den anderen karat op de duce verplichting, die wij
tegenover Indic hebben. „Geef rekenschap van uw rentmeesterschap" , deze Bijbelsche eisch wordt ons dagelijks
gedaan en zal ons misschieu met nog rawer nadruk worden
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°gedaan in de ure des gevaars. Spanj e heeft het ondervon-den, hoe zwaar een land moet boeten, dat niet heeft gewoekerd met de hem toevertrouwde talenten en zich de
belangen der kolonieen niet heeft aangetrokken. Het lot
van de Spaansche kolonien zij voor ons een waarschuwing :
altijd staan de vijanden gereed : de geleg enheid maakt ook
pier den dief. Maar die gelegenheid zal zich niet voordoen,
zoo wij aan ons rijk koloniaal verleden de verplichting
blijven ontleenen om Indie alleen in het belang van Indie
to besturen, zoo bij ons de overtuiging levendig blijft, dat
wij ons als koloniale mogendheid alleen kunnen rechtvaardigen door Indie to geven wat Indie toekomt. Dan kan er nog
altijd, als in C o e n s tijd „wat groots in Indie worden verricht". Maar dan ook houdt voor ons C o e n s bemoedigend
woord waarde : „Dispereert niet !"

Hollandsche poezie in 1901
DOOR

FRANS BASTTAANSE.

[1. 4.
dorre, weinig herbergzame, zone van het V e rw e y-sche komen wij aan het mildere klimaat, waar tnsschen
het ernstig naaidhout van vorige getijden, jong ontloken
oofthoomen in den nieuwen dag het nieuwe biad ontplooiden.
Dc Enkeie Verzen 1)" door Frederik van E e d e n
in 1898 bijeen verzameld en uitgegeven, zijn (op het nñweggelaten vers ,,Deuntje" iia) in ,,Van de Passielooze
Lelie" herdrukt op hi. 5-54; wat daarna komt is of geheei
nieuw, of werd - geiijk het geval is met enkele drievoudzangen - pier voor het eerst in bundei vereenigd.
Het is zeker niet noodig over de ,,Enkeie Verzen",
waarvan de meesten al wel reeds nit het boek in het geheilgen der mI-ievende mensehen zjn overgegaan, in den
breede uit to weiden.
Voortreffelijke gedichten als ,,De Lente", ,,Schemering
tJit de

1) Op enkele, bij den herdruk in 1898 door den dichter aangeo
hrachte wijzigingen belioud ik rnj voor later terug to komen; hier wije
ik den l)elangstellendell lezer op het foutieve
,,A l WOlkefl die een goederi koning dragen",
(v. d. P. L. hlz. 16. Enkele verzen blz. 12)
waar, volgens N. (ids. v. Oct. 1886 behoort to worden gelezen:
Als volkeri die een goedeu kouing dragen".
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in 't woud", „De eigen Uitvaart", „Voor de Liefste" en het
bizondere sonnet „voor A", zij staan mij, van den eersten
dag af, dat ik ze las, tot dit oogenblik waarop ik er over
schrijf, voor oogen met een klaarte, als slechts het deel is
van onverwelkelijke, door den tijd niet to overwinnen, frischheid en kracht.
„A. sonnet is a moment's monument,

'

„Memorial from the Soul s eternity
„To one dead deathless hour,"

zegt R o s s e t t i terecht, en daarom is de dichter van
zulke verzen boven veel andere menschen gelukkig to achten
omdat hij niet ens, maar drie-maal het levee leeft.
Eerstens leeft hij het leven van alien dag, en de vluchtige
wren gaan snelvoetig langs hem, evenals zij Tangs andere
stervelingen sehijnen to gaan, spoorloos, men weet niet
vanwaar, men weet niet waarheen ; maar thin leeft hij het
leven ten tweede-male en dat is, wanneer een dier schijnbaar voor altoos verloren uren terugkeert en, levenskrachtig
als de roos van J e r i c ho, nog Bens in de tijdelijkheid de
iliusie van het zich-herhalende in de ontroerde ziel wakker
maakt ; en ten derde male leeft hij, als zijn yolk de echtheid zijner gevoelens aan die tot monumenten geworden
gevoelens van den dichter weet to toetsen.
Heb ik ooit zoo weten to beminnen als R o m e o, heb
ik ooit de avondschemering zoo schoon gevoeld als K 1 o o s
toeu hij schreef :
„Nau`v ziehtbaar wiegeii op de liclite lucht" ?

heb ik ooit met grooter devotie het m.ij-liefste willen naderen, met zuiverder stem willen toespreken, dan v a n E e d e n,
met deze woorden :
„In zachte klanken saamgebracht
„Heb ik uw zoeten naam gedacht
O mijn lief uitverkoren ?

Zoo denken wij allen en hooren naar de kloppingen van
ons levende hart om to weten of wij een even echt, een even
ontroerd, een even groot mensch zijn geweest als de dichter,
die ons zijn gevoel in het vers vertastbaarde. En meestal
zeggen wij peen, en mismoedig bekennen wij ons dat K 1 o o s
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schemering wel dieper gevoeld, v a n E e d e n wel dieper
aandoening dan wij gekend moet hebben om tot zulke
verzen to komen. Maar een ding Loch, onbillijk als wij
zijn tegenover ons zelven, den ding wordt dan wel vergeten
en dat is: dat bij cjoede dichters de poezie niet maar alleen
is het monument van eel willekeurig, maar een van de
hoogste oogenblikken dier hooge en uitverkoren mensehen.
En, daar er geen twee momenten in het menschelijk
leven aan elkaar gelijk zijn, zoo openbaart zich de g oede
dichter (dat is allen hij, die zich-zelf maar zelden copieert)
noodwendig erwij ze da g rin, dat hij, hehalv e de individualiteit van I)eeldifg en geluid, welke hem, naar zijn geheele
werk gen omeii, van anderen onderseheidt, nog daarenboven
aan elk zijnei • gediehteu een eigen aparte persoonlijkheid
weet tie g even., zoo dat, al hebben zij den familietrek g emeen,
het g elaat van elk g edi cht zich met scherpte afteekent.
De verzen van mindere dichters hebben dat niet. Die
zijn als musschen in de straten, zoo gezien, zoo vergeten.,
en al hebben ze ook onderling versehillen, zij zijn to klein
^m to worden opgemerkt.
Verzen nu, van de goede soort, vindt men er veel bi,j
v a ii E e d e 11; en al is het ook waar dat, vooral die ui.t den
v roeg eren tijd, vaak het grondthema van den dood gemeen
hebben, de uitwerking duet ons telkens met volkomen ni.euwheid in ieder vers aan. Welk een verschil b.v. in ,,Schemering in 't woud" met zijn algeheele somberheid, en een
vers als „Lente" dat zoo hoopvol aanvangt :
ode

„Reeds is het statig eiber-pair gekomen''
't geduldig rijs wringt stil de knoppen los'

om zoo droevig to verklinken :
„Eens salt ge niet rneer keereii, als ge trekt,
„des weerziens zaligheid mij niet meer geven
„en grimmig grijnst dan d ' eindelooze nacht !

Verbonden met deze vrees voor den Dood tegelijk een
groote beg eerie naar Weten, tegelij k een behoefte om zich
nu reeds op aarde met het Mystieke wezen, het on-doorgrondelijke to vereenigen, dat over Zijn en Niet-zijn beschikt.
Er is, zoo schijnt het m.ij toe, in de verzen ui.t dit
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boek to zien een gang van nit het duister uaar het licht,
van nit den aardschen onvrede naar den aardschen vrede,
voor zoo ver hij door menschen to vinden is.
Het is de strijd tusschen den Mysticus en den vroomlevenden mensch die hier tot besleehting komt. De Mysticus die „der illusie zinlijke verkwikking, waarin God niet
kan zijn" verachtend, met vroom verstand het „Eeuwige"
achter het tijdelijke zoekt in:
De naeht, die ' t helderschouwend oog ont^et, waar dit, het eeuw 'ge onafgewend betrachtend,
boort door schoon wolkfloers, slat den nacht verzachtend
vrij verzicht in cl'onmeethjkheden let,
waar 't vizioenen scheurt en troost niet achtend,
God schroomloos zoekt in zijn gestrengste Wet die nacht richt veiliger des pelgrims tred
clan zoeter droomen glans, waarheid verkrachtend .
Het vroom verstand dat Been begoochling duldt,
noch der illuzie zinlijke verkwikking
waarin God niet kan zijn, - draagt de versehrikkiiig
van Zijn oneindig duister met geduld,
en weet, door intellects onwrikbre schikking,
ook waar God zwijgt, zich van Gods macht vervuld. (blz. 51.)

Waarom, is de vraag, kan God niet in de Illusie zijn?
evenals al het Aardsche moet voor den werkelijk vrome mede van God zijn, alleen daarom, omdat zij is.
En waarom moeten wij hem zoeken, niet in al zijn wetten
maar juist in zijn gestrengste wet, en wel daar, waar aardsche
oogen, achter het ons alleen door-de-zinnen geopenbaarde
Aarde-leven, slechts het ijle Niet ontwaren ?
Heel anders heet het dan ook reeds in den Drievoudzang „Aarde" (' sx TVA p), waar het aardsche leven in.
zijn schoonheid bezongen wordt :
o lust en zegen dat ik leven mug!
De 'illusie

nu rijst mijn levensweg in hoogsten bocht
en 'k overschouw de schatten mij gegeven.
0 dat ik kennen mocht
de vreugd van zonlicht, 't droef van regendag !

o vreugden der ontwaring van Gods pracht !
Hoe heb 'k zoo angstig, Ynet kleinmoedig beven
de smart betracht
Coen 'k haar dit kleed van weelde weven zag.
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is

met zaeht, groen-glanzend mos bevloerd.

gansch met Mei-looverkens bleekgroen besprinkt,
Mei-klokjes staan weerszij van bocht'ge paden,
in 't conker slootjen blinkt
de varen-stengel, langzaam los-gevoerd
wel duizend, duizend vogelen rondom
zingen urn 't seboonst en ritslen in de bladen,
boorn-reuzen stom
weren den wind, die even 't bosch beroert. (blz. 92-93)

En log ctuidelijker klinkt ons in „Van de Passielooze
Lelie" tegen, tea de mismoedige woordeu_ in ,,De Aanroep"
van dat g edicht :
.,En 4iod'S .<a igeiicht rai ik, levende, niet zien,
iao gln ^ ' hiiji't (nij wrthouden, hoe ik bid.'" (biz. 135)

Ht antwoord:
En ik zeide- (

1 .Laiigerieht rih^i to zullen rieo,

..1k keek op van 't geschrevene, en zie ! waar was Hij niet:'
.1 k zag hem bij uacht en bij dag, in droom etl waken.
,.1k rag hen, iii 't, wen elende water, in de grashahnen voor mijn `enster.

lk za,g heirs in 't Iicht der ma-an, ik zaag hem in de duisternls,
lijn antwor^ rd waM in 't vogelzingen, ik hoorde hem in de stilte.
in de cenzn ine sti Ite, als alleen 't blued spreekt.
Do vlinder heeft niij van Hem gesproken en de morgenzon.
De bevou k to h enn el ev a n twoord den, de verbazenden.
1)e storm sprak, ook llet flulsteren der liefste was van Hen,.
Zie, der teere bloemen fijn uitgebeelde kleur-gedachten,
On, Heel alleen zijn zij aanbiddelijk.
lk wist het alles, niaar ik wist het Loch niet.
Want ik zoeht Hem immers waar rnijn oogen niet reiken.
Dwaas, (lie in 't ledig staarde
Ziju volheid omringt nlij Loch als den visch het water.
Maar wij willen hem niet zoeken waar hij rich to kennen geeft.
Wij willen de hemelsche gloeden en de openbaringen terstond.
Het lofzingen zijner Engelen willen wij hooren,
Zijn lichttroon willen wij zien gevest in des Heelal's midden.
Met deze handen van vleesch willen wij het eeuwige Casten.
Ons bevredigt niet de v reugde van 't voorbijgaande.
'i'oel, heeft hij ons alleen deze vreugden gegeven
op dat wij hens er in kennen zonden, en anders niet.

Hebben wij niet de lichte velden en het koele water,
to mooie bloeinen naast ons en de geurige vruchten
o. E. 114
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de dieren net hun wonderbaar wezen, elk een schoon raadsel,
de geheimen der natuurkracht, zoet out to doorgronden,
de eindelooze ruimte vol werelden,
bevolkt met vreemde verbeeldingen
en het heerlijke begrip en de muziek
en elkander - O de liefde hebben wij imniers ! (blz. 144-46).

„Pauvre ame, e'est cela !" zouden wij dien anderen
dichter kunnen nazeggen, die op zijn wijze, uit nog diepere
ellende, met grooter oprechtheid en schoonheid in de overgave zijn God, in de ure van berouw, vond.
Met g rooter oprechtheid, ja, want heb ik her een
poginy g ewaag d om in een paar versg edeelten het g ansche
boek van v a n E e d e n to karakteriseeren, verhelen kan ik
niet dat mij de tocht, door de drievoudzangen vooral,
dikwijls zwaar gevallen is; en dat minder om redenen van
strikt-artistieken, dan wel van menschelij ken card. Want
in betrekking tot hun kunstenaarsschap valt er op deze
verzen, ook al missen zij de schoonheid van het spontane
lied, weinig aan to merken.
Maar evenals mij b. v. vroeger het lezeu van:
„Zij zien den eenzaam-sombren werker niet,
„Die weinig denkt om mensch of menseh-vermaak,
„Maar om zijn Liefde' en om zijn God alleen, (Ellen p. 99).

den bovenlip met sceptische beweging deed krullen, waar
ik medegerang schikt werd onder „de menschen, die de
gloende vonkenwoorden ... in ijd'len waan hielden voor een
mooi vuurwerk, tot hun lust bereid" ; evenzoo sceptisch
blijf ik thans, waar mij de dichter verzekert :
„Den rnenschen 't woord, Gode alleen aandacht geef ik." (p. 90).

Zeker, denk ik, dit is zooals het den God-zoekenden
betaamt, „Gode alleen aandacht to geven", maar kom, zou
hij de menschen „met en door het woord" ook niet een
heel klein beetj e aandacht schenken ? Immers in een-zelfde
Gedicht (bl. 61 vlg.) spreekt de dichter beurtelin gs tot de
menschen „Aanhoort mijn lied, gij kindre' en wankelt niet"
en dan weer tot God „Ik zoek U in den opgedolven grond
als ik de ploeg drijf" en nu ben ik er onzeker van of, in
al is het maar
beide gevallen, aan de menschen niet

r ^^
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heel even g edacht wordt. En ook Kneen ik, dat de volgeode explicatie meer voor de menschen dan voor God
'dienstig is:
Driewelvig huis, driewerf-betoor ' nde kerk,
orakel-drievoet, Lichtgod's gulden troon,
rijm-bevlagd driemast-schip, met roem drievuldig
van Vader, Geest en ZoOn,
sterk Vers diep bloedend uit het doornen-merk

'

des Kroous, gevlochte uit deernis, schuld en hoon,
Sehepselken rnijn, waarmee 'k mijn 5chepper huldig
hoe sterkt Zijn Schoon
070 h frt, hij 't Hens behoOrend werk.
10ijr,

sill
En evenzoi u de ;-olgende v erzen, waarmede de dichter
het kun tig -ul r-hetil - v ervaardi de lied ,t-od eu Mensch"
besluit :
Ecu vi 1 t zwan -dinchtige drieboorden vaart
mijn loflied statig zang voor zing naar zee.
Zij kent de stroomingen, zij ke t de klippen,

p

Zij zoekt ha.tr stille ree,
den storm niet vreezend die van 't Noorden mart.
Ai, zeil getroost, a ieidt eern richtvuur Gods,
ten haven tilt van rnijn beschroomde lippen,
t Ki,ud oog teiu trots
plat unbewogen op uiv woorden staart.

De Brie v oud.-Lang en zijn knapg erijmde met niet te miskennen virtuositeit aan elkaar b epaste strofen, maar zij
missen het ziugeude geluid en de zuivere menschelijkheid,
aau de beste verzen van V a n E e d e n zelf, en v a n G u i d o
G e z e 11 e ei^• eu. Hloor slechts tegenover elkaar de vlg. gedichten :
ZOO ellendig Zijn.

Cunsuminatuin est'.
Zoo ellendig zijn,
en geen zonneschijn
ooit mijn huie instralen ;
nooit geen' asem halen,
dat 't geen wee en doet !
Roert mu hand of voet
iemand, ... tieren ! willen
en niet kunnen stillen,
ai mij ! deze pijn !
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Ach ! en... nob! en... ach ! en .. , nob! en
zoo ellendig zijn!
Liever ware ik dood
als, in stervensnood
zooveel duizend werven
her end weder sterven
zonder vrij to zijn,
ai ! van deze pun:
'k heb genoeg gebeten .. .
'k wil het leste weten
van dit daaglijks brood!
Ach ! en... ach ! en... aeh ! en .. , ach ! en
liever ware ik dood !
Wie en klaagde er niet ?
Was er ooit verdriet
erger als het mijne ?
Was er immer pijne .. .
„ Conswnmatum est !"
Een', aan 't kruis gevest,
hoore ik tegenspreken,
hoore ik zielebreken,
in zijn stervenslied !
Ach ! en... ach ! en... nob! en... ach ! en
Hij en klaagde niet !

van Gezelle, en
Wat hebbeu ze u, mijn vrind, niet aangedaan !
Het kruis was zwaa,r, de smand voor liefde wreed,
maar 't hardst kwam ua : de lasterlijke hulde,
't om u gebraehte Teed,
al d'ijdelheden, in uw naam begaan !

van V an E e d en, en het zal ieder duidelijk zijn wat ik
met echtheid en wat met onechtheid bedoel.
Na de Drievoudzangen en voor het gedicht „Van de
passielooze Lelie" zelf komen dan de verzeu, die door mij
met zooveel vreugde gevouden zijn onder het nieuwere werk
van den dichter : „Het zeegeruisch" 2) met zijn twee prachtige
2) De twee aanvangsstrofen, ja, want de derde heeft in zijn „rijmken" en „meugt " iets van wat men „dames-beminnelijkheid" zou kunnen
noemen, en die men, tot schade van menig vers, herhaalde malen aantreft. Nederigheid en teerheid kunnen deugden zijn voor een dichter,
maar hij heeft andere middelen dan b.v, verkleinwoorden tot zijn dienst,
om die deugden kenbaar to makers.
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aanvang sstrofen, „De Rivier" en „Mijn Bloemenpleegster"
maar boven alles „Heileeuwerik", waarvan zeker niet to
veel lof g esproken is als ik er van zeg, dat dit vers niet
alleen onder het beste werk van V a n E e d e n zelf, maar
onder de goede lyrische verzen van onze gansche litteratuur mag worden gerekend.
Pit is de zege-zang van den dichter, die na lang dolen,
zijn geluk ook in het aardsche, heeft leeren vinden, dit is
de bhjmoedigheid van het herboren hart, een blijmoedigheid
zoo sehoon, dat ik de enkele opnlerking die ik nog dacht
to inakeil bij „V ail_ de Passielooze Lelie" liever achterhoud
fni aaii ee_u deel van dit allerznooiste een plaats to g even ;
„Ik werklc

'M

winters in bet woud,

„dc mu scheen (tool • lie denne-stanumen
,,op fonicelsneeuw nnet rosse rlammen,
uijv haknies blank en klonk op ' t bout.
„Daar gilig oinhoog ecn kleiue schelie
,,met ti jiien lichtdoorwaaiden klank,
,,h_ei-teeuwerk ' s lied bled f mijn gezelle
,,deu lieve11 »iorgen lank.

Waarlijk Tan een dichter die zulke verzen weet to
schrijven roep ik eeu hartelijk tot weerziens toe; en is de
wensch niet al to vermetel, ik hoop dat V a u E e d e n ons
nog Bens groote poeti.sche werken zal beven, maar dan van
een echtheid, een zuiverheid die dit kleine lied van den
leeuwerik zoo bekoorlijk maakt.
5.
„Der Takt koniuit nut der poetischen Stinimung vie unbewusst. Wollte man daru.ber
denken, wenn man emn Gedicht maeht, man
wurde verrUckt and brachte ni g hts Gescheites zustande".
„Fehler kann man begehen, wie man will,
nur bane man sie nicht auf".
Got he.

Toen W ill e m K 100 s omstreeks het jaar 1880, als
hoofdvertegenwoordiger in de poezie van zijn geslacht,
optrad, was het bizondere dat hij, hoewel iets absoluutnieuws gevend, tegelijk de traditie handhaafde j zoodat het
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verband tusschen hemzelf en zijn grooten voorganger Po t-g i e t e r, bij nauwkeurige vergelijking duidelijk kon worden
waargen omen 3).
Zelf, baanbrekende geniale natuur, sloot hij zich toch
aan bij het beste wat er voor hem in zijn land, in zijn
eeuw, en daarbuiten g eschreven was, en verdedig gde, waar
hij kon de kunst, en in 't bijzonder de poezie, als de hoogste uiting van den menschelijken g eest 4).
En hij moist, bij zijn optreden tegenover het van onwaarde
gewordene of nimmer-waardevolle van voorafgaande geslach.ten, het deels absoluut nieuwe (de verzen) het deels in
Holland nog ongehoorde (Okeanos) der eig ene productie,,
als trekkend voorbeeld naast de wekkende leeringen to stellen.
Een later geslacht van schrijvers dat, 1898, in het
tijdschrift „De Arbeid" aan het woord kwam wijst, bij
monde van den p eer E d. V e r b u r g h, niet Po t g i e t e r en
H u e t als zijn geestelijke leidslieden aan, maar o. a..
Nicolaas Beets, den dichterlijke, en Carl Vosmaer, den
kiassieke 5), protesteert tegen de litterair-waardelooze „Nieuw&
Gids" en verlangt, o eeuwige strijd, niet meer het buitenzedelijke streven naar kunst voor alles, niet meer de droevige<<
3) Ik noem nit de talrijke bewijsplaatsen, die mij ten dienste staan,.
slechts het volgend drietal:
1. Potg. Florence' (in de Ed. Zimmerman 1881;) :
Gedurig als ge uw zetel voeldet schokken (blz. 298).
Kloos. Zeus ' eeuwgen zetel op zijn grondvest schokten (bl. 147),
2. Potg. Wat hebt gij vroeg het beste deel gekozen (blz. 239.)
Kloos. Maar neen, maar neen 'k heb 't beste deel gekozen (p. 21).
3. Potg. Er zijn die trots 't bewolkte van hair trekken
Als 't minlijk hoofd zij na die aanklagt bukt,
Op 't bleek gelaat een zweem van blos ontdekken
Of de ontrouw van een wensch zij zich verwijt (bl. 329)
K1oos. Was 't de gedachte, dat een enkel woord
Een blos kon lokken op die bleeke trekken
En om dien mond een nauw-verbeten spot? (biz. 70).
Meer dan de overeenkomst der woorden, is die van de stijl opmerkelijk.
4) Een meening ook zeer stellig door van E e d e n (ik cheer nit
het hoofd) uitgesproken : „ik geef een boekeplank vol prozawerken voor
den coed gedicht".
5) De Arbeid Jaarg. I au. 1.
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eenling heid, maar de g emeenschap, waarvan wet en bij bel
de banden zijn.
Zonder nu aan de figuren van N i c o 1 a a s B e e t s en
C a r e t V o s m a e r hare beteekenis to ontzegg en, zoo moet
ik toch erkennen dat, Haar mij toeschijnt, Po t g i e t e r en
H u e t een blijvender invloed op ons kuust-leven hebben
en zullen behouden, en tevens dat het niet aangaat de
kunst, zoo pas vrijgevochten, weer opnieuw to willen
knechten.
Erkende K 1 o o s de poezie, als eel g oddelijke 1 evensgave en tooude hij hare mogelijkheid ook y our doze veelbewogen tijdeiu tan, de f-Ieer Ed u a r d V e r burgh, aan
het lioofd van eei z. i. eldend Kiinsttijdschrift staande,
w a I1hope n d as n de aI maeht der eeuwig inspireereude Natuur,
traehtte in 41roevige k ^rtziehtigheid, de in gelijk uphloeieude poezie bij deli wurtel o f to snijdeii met 1eu v u1-

genden dood-doener :
,.En nu, vau de aesthetiek van den Nieuweu ('ids niets
.,meer v oortleft, 1111 in j onge schrijvers, van een schoon.heids-ziu in ziju trant niets sneer resteert, nu is er niets
,,g ebleve 11 als kenmerk van onze litteratuur, dan technische

,. )n-toerekenbaarheid.
,,Het is daarom, nu het verzen-maker niet to g elukken
blijkt, niet aan to raden, daarmede door to gaau. Da, r de
„zekerheid van onsucces hebbende, bestaat elders bij de
.,beoefening van het proza een kans op beter geluk." 6)
De mog elijkheid alzoo van het verzen-makers ontkend ;
uiet dus, g elij k K1 o o s deed, tege_n.over de door hem verworpen verzen een nieuwe, een grooter schoonheid gesteld,
maar een onmachtige neg atie, een ontkenning die voortaan
en tijdsclirift zal geven waar de verskunst afwezig is.
b) De Arbeid Jaarg. II all. I. N.B. In „Nederlandsch Prom,," een
met ongeloofelijke slordigheid gesehreven artikel, waarvoor eeii burger#u holier det• tweede Masse zich hier en. (heir, zoo seliarneii
b, v. ,,De versehillende geslaehten, in WELLS mond de taal a,ldus ge„funetioneerd heeft '' . En wat een alai soort kunstbegrip bergt deze
uitlating : met verzen gaat 't niet, later we ' t eens met proza probeeren,
aisof het b.v, oni gewocni, of om gasgloeilicht Bing.
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Intusschen, wij hebben buiten den waard van des
heeren V e r b u r g h's inconsequentie gerekend, en krijgen
ondanks de bovenvermelde onmogelijkheid nog voortdurend
verzen in het tijdschrift, waarvan ik mij niet kan weerhouden het volgende proefje nit to schrijven :
Weee... ! weee ! bloede, bloede !
RRoode vlekke !
Kleuret hand!
Wrijvet, w rijvet !
Schuldplek blijvet
Fn 't (ieweten brandt. 7)

Wat zou de klassieke heer V o s m a e r schrikken als
hij zulke zaakj es naast zijn Nanno zag, wat zou hij een
groote oogen opzetten waar hij zulke snaakjes als zijn
geestelijke kleinkinderen hoorde noemen, hoe zou hij snel
opnieuw naar de pen grijpen om van K loos' „Ave Maria"
niet, als voorheen, to schrijven, dat er ,,plura" maar than
dat er om<<Ltca in „nitent" 8); en mog e den dichterlijken
p eer B e e t s in zijn rustigen levensavond „de roode vlekke
van dit brandende geweten" bespaard blijven, want anders,
ik vrees het erg ste, de Arbeid zou dan misschien den levenden geest maar het land een dooden dichter hebben.
De heer C a r e t S c h art en heeft eenigen tijd het
streven van „De Arbeid" door zijn bijdragen in viers en critiek
g esteun d, al moet erkend worden, dat hij, misschien tengevolge van, raar z^ker M V e r b u r g h's malle negati.e
der Poezie „De Arbeid" verlaten heeft en dat hij van den
aanvang of zijne meeningen als niet-identiek met die van
den leider van het tijdschrift heeft doen kennen. 9)
7) De Arbeid Jaarg. II afl. 3. Het vers is drie coupletten lang,
dit is het laatste. Den uaam van den auteur verzwijg ik maar, nit harmha rtigheid.
8)

Ned. Spectator 1885, waarin V o s -m a e r schreef :

„W. K 100 s gaf vier sonnetten, waarin ook weder „plura nitent"
(beoord. van „de Nieuwe Gida " afl. 1.).
9) De Arbeid le JJaarg, afl. 8:
„'t Zij mij vergund even to doer opmerken, dat de prozastukken
„deter kroniekenreeks alien uitvloeiselen zijn van de principes, neerge„legd - niet in de Inleiding tot De Arbeid (boven door mij geciteerd B.)
„door E d u a r d V e r b u r g h- maar in mijne eigene

„landse/,e Litera ire i unst ",

inleiding tot „Keder-

voorkomende in No. 4 van dezen jaargang".

565

WIj zullen dan ook thans, n.a even een blik to hebben
geslagen in het huffs, dat vele van S c h a r t e n's gedichten
herbergde, ,,De Arbeid", en zijn redacteur, beteekenisloos
als zij werden voor de Poezie, met rust laten.
Om echter den p eer S c h a r t e n recht to laten weervaren schijnt het inij wel gewenscht to onderzoeken : Op
welke schrijvers, en op Welke van hunne voorschriften hij
zich beroept, en wat zijn eigen theorie is omtrent de verskunst. In het alg emeen dan erkent hij: „Viet teg en „De
„Nieuwe Lids" heb i k mij yericht, en nooit ; niemand kaii
„dieper hebben liefgehad dan ik, wat ,,De Nienwe Gids"
„in zijn gouden tijdperk aail eeuwige schoonheid sc on -.
.,V7a a r ,) u ist nit dat t ei i v11 e door-voelen nioest volt; e11 een
„des to scherper a f ke uri ng van wat een vervolg heette op
O. (1(a11 in waarheid Fir (le valseljroute kinist van
,,de
l^
i-?
ii
van
was.
, line penile .
„tiir aar die bJ,1i 'i,iIt' .,e/won,/u o/ ephied en de ychiji^.
.,begon - dat punt vast to stellen zij oils (^1• itu*4r11 doel
„d^iitr va1ige aan ooze eigetie groutheid."
In het bizoncler verwijst hij naar K1 o o s' Veertien
Jaar Litteratuurg esehiedenis z-. speciaal liens eritieh op
Dr. S e h a e pm a i_i 's Aya Sofia Ii), en g eeft met de volgeude
tot den beer v a a 't Fl o o g gesprokeii woorden zij n vertroliwen in den voormah en dichter V e r w e y to kenneu

„Thazis kiunt g ij weten de betreurens waardig e verduis„tering van ? j n,e oogen (n.1. van K 10 OS B.).
(lUIWO)' een zremde ltt! 12).
,,Gij hadt techni ek, y emakkelij k was a het Uerij inen
,,van sonnetten, e:n cook terzinen na een weini '' oefening

.,ontvloten zonder m oeite slit uw pen. lEn ziende bij
„anderen, ook bij Uwen leernii eester, een veelal g ebrekkige
De rbeid le Jaarg, ;if. 5. bli, 77. ,,Wil ei • vau deli heel'
terecht koll eii, mat hij dall ' j71 eigen ]Boole boek
nog iet
..Veel't'.eii .111:11' [ilt( ratulir (l osehieden s ' in tat eon i noerle7,en. EI j kan
10)

.,K E o o

„(iariti vinden, vat eon (muter is, en!..'.
11)
12)

Do Arbci(i le Jaarg, all. 6. bli. 2ll9.
De eursi veering in dit ritaat be haI ye die

is va ti r11ij . B.

vn21

hot wo(,rd

-,1

1/-P
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vaster het denkbeeld in U, nu dan toch
,,maar aardig op weg to zijn. Is 't niet zoo?
„Op dezelfde wij ze g ing het
jaren g eleden
ook
„mij. Een bundel verzen, van niet mincier gehal to dan de uwe,
,,had ik voltooid. Ik zond dien aan den toen- Log vol-k'rach„t2gn diehter V e r we y 13), denkende het reeds tot een g oede
„hoogte to hebben g ebraeht. En hoezeer ik zn^j ook, de
„eerste dagen_ na zijn antwoord, teleurbesteld gevoelde,
„nooit zal ophouden mijn dankbaarheid, dat hij mij schreef:
„ „U hee f t talent. Zeer lamgzawin, door zeer weiniq to schr j„techniek, w erd al

,,,,`Uem, en slat wevn/uJe woord voor woorcd, om zeker to zijn, dat
,,,,ge precaes zeyt wat ye zeg gem zvilt, zult ye dat moeten ont-w11ckelen."

„Ik heb Coen een eerst-rnoeilijk besluit genomen : al
,,wat ik bereikt had aan technic/c eg to werpen, en opnieuw
„beginnende, aarzelend - fl'uisterend mijn stille woorden r eui-„voor -f (gin to plaatsen naast elkaar, tot voizinnen, wurh;r/tnzLesch,,en h,akkelend, nnaar rijk aan een kostbare woord-sehat.
„En langzaam aan, voorzLchtiq neerschrij vende op het
,,runt-witte papier, in een tintelend-fijne stenirning, die duurde
„vele uren, getuideloos verzinkende in den stillen avond,
„beefde dan even op een lichte rimpeling van woorden, een
„vag e vloeii.ng van melodie.
Als ik mij dus in het her volgende op S c h art e n's
eigene en op de algemeen bekende kunstprincipes van de
13) lit wend door den heel' S c h a r t e n geschreven in 1898. (Arb.
I afl. 12) Stel, dat er met „jaren geleden " bedoelci is 1896, dan wordt
daarmee dus gezegd : In 1896 was de dichter V e r w e y nog

vol-krachtig,.

nu, in 1898 niet meer. Op 2 Januari 1898 echter publiceert de h.eer
Scharten het volgende : „En wat V e r w e y geschreven heeft na „Van 't
,,Leven " (1888) tot nu toe - Bij den flood van A lb e r d in ,g k T h y m"
„en 01 d e n b a r n e v e 1 d t en Aarde (1896) beschouw ik eenvoudig (in
„hoofdzaak, want hier-en-daar waren nog wei even-opklinkende echo's van
„vroeger mooi) als de lang niet onverdienstelijke dichterlijke bezigheid van
„iemand, die nu eenmaal gewend is verzen to maken".
In hoeverre een dichter met zulke be ^igheden zonder- tegenwoord€tgmooi, wollcrachtiq genoemd kan worden, dat moge de heer S oh a r t e n
voor zich zelf uitniaken. Arme V e r w e y, die zOo door een om-raad.
vra.gend discipel wordt gedesavoueerd.
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dichters K 10 o s en V e r w e y beroep clan meen ik, ten zij
S c h a r t e n in eenig punt een van de hunne afwijkende
verklaring geeft, in mijn recht to zijn.
Het gaat echter niet aan in een artikel als dit den
ganschen critisehen arbeid van den Heer S c h a r t e n to
analyseeren ; ik zal daarom kortheidshalve aautoonen, wat
hij of keurt, wat hij goedkeurt, op welke g ronden hij dat
doet, en dan hoe zijn eigen poPzle zich verhoudt tot de
door hem zelf geg even critiek.
Hij verwerpt dan, na eerst volgens ziju gewoonte „geweend" to hebben_, cie A iora tir-r'er•zeii van W ill e m K 1 o OS.
Hij stelt later, uaar hij zegt, „vijandig aan_ het bedrijf van
een 1 1 ortunio' i4 ^, „zes scmnetten samen, die K 1 o OS LOU
„kunnen hebben esehreven een ,jaar of vat geleden, toen
,, v,iia zrjn vroeg ere ineestersehap a llen ce n volmaakte son ,,nettentechuiek vas overgebleven g nu rinds lang ver,,dwenen.^", en meent dat elk defer per stub in eein tiental
minuteii vervaardigde sonnetten „order de besteit van.
„den Adoratie-cyclus behoordea to wordeu erekend". \Tail
Seharten is dan b.v.
( I. slat ul en t,; (Inn to : Ue ^ ttijde nnetne
(iezegelide dei • vrouwen, dit , geweld Inair
Knit ,teheiden van Hnai • I iE'I, c'i ^

(lit'

ontsteld (1 an!'

U tit honi'dje bong r'i knu kit' a is ee rc bineine,
'CEO

ruw geraakt, door 'ii band, die ik verdoeme .'

Maar o ! hoe zac^lit-lieht steed;• , ann 't. 1 iji' oiitw eld, hddr
Ziele omhoog, eu inijner zieIe relcI v aar
Beschenen door een schijn, clie 'k eeuwig r.•oeune
Haar ziele Gin us aan 't luclit-ge velf outlokene,
- Dat over de a.7rde mijner aid f zich atrekte En gloeiende de riinnte liCht- dOui'str',ialde .'
Mawr v' hoe zij hen Iran den heniel daa,lde
En nn ' in dies Broom net kussen overdekte,
Aeelend zoo teen dit hoof'd c ^ .' 'f. wreed-gebrokene -

14) De A rbeid 1H .1 a:u ;g. .dl. 11) Ir. 441 rig. Met bet bedrijf van
Fortunio bedoelt de beer S c ha r ten (le werkza,amheid van den heer.1. N. van Hall, die, gelijk bekend is, tie mooiste verzen ran K lr,o s parodieerde in ,,Pe Uid` " van 1885 IV 333.
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En van K 10 o s is dan b.v. :
O kolnt daar nooit, als gij, terneergelegen
Op 't donzen leger, van 't verleden droonit,
Een stil gelaaat met zachten blik u tegen,
Dat klagen won, maar om 't verwijten schroornt ?
Zie, hoe dat oog zijn tranenstorm betoomt,
Zie, hoe die lippen in gebed bewegen,
En, schoon het bloed er als een vloedgolf stroort,
Het eenge, wat zij mur. mien is: een zegen... .
O, sla dan 't oog niet neer : de tijd schrijdt voort, Eens za,1 het bloed verbleekt sijn in die wangen,
De glans dier oogen door den dood verdoofd.
En op een strenge zerk staat slechts dit woord :
Hij leefde in leed en lied en sterk verlangen,
Hij stierf, rnaar heeft ten einde toe geloofd... 15)

Ik verklaar uitdrukkelijk den adoratie-cyclus in zijn
beheel niet to willen verdedigen, maar even uitdrukkelijk
dat de Heer S c h a r t e n bier zijn doel voorbij gestreefd is.
En nu, wat prij st b.v. de Heer S c h a r t e n ons met de
volgende pompeuse woorden aan?
„Zooals Jo h a n n e s de Dooper schoon was door ziju
„profetie van J e z u s, zoo ontleenen wzj den zwakken licht„glimp, die ons sieren mog e, aan den g Toed van het Toe„komst-rijk, dat wij aanza en, opglanzende in de verte der
„eeuwen.... Wellicht meent gij, dat i.k uw meerdere ben.
„Ik weet beter, mijn vriend ;" Ja, wat prijst hij ons aan, n:a
een tirade over een cadeau-gekreben „Schrijfveder van aluminium," en dit schoone slotvuurwerk : „Zoo zijt dan gij, een
dichter '" Het volg ende vers van Gab r i e 1 G e elm u yid e n: 16).
15) Nieuwe Gids, November 1897, blz. 91.
16) De Arbeid, aarg. II blz. 153 vlg.
Dit is alsof een lucifersdoosje per equipage wordt tbuisbezorgd. De
heer S c h art e n moest noodig zeggen van K loos, dat deze de diingen die
hij voelde „tot onherkenbaar groote proporties vermenigvuldigde (!), wan„neer hij ze opschreef" . (De Arbeid Jaarg. I bl. 560.)
Mij dunkt het ook niet onwaarschijnlijk dat de heer Gabriel G e e 1m u y d e n spoedig op zijn beurt weer een penhouder cadeau krijgt en one
op zijn beurt een dichter van de nog meer benedenste en deswege nog
weer natuurlijker plank komt voorstellen. Want, dit is zeker waar, het
sousterrain is natuurlijker dan het dak, en de kelder nog weer natuurlijker;
laat due de poezie voortaan naar de kelder gaan.
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De Meie
Verblij'e
In zalig vermeien
De bloemen der weie
In sluim'ring gekust.
Verlange
'Loo bange
Het harte bevangen
Haar zalige lange
En rustige rust.
En even
Iiij 't k ^even
)ti

fb

t ernrne gegeven

i Iliging

k

t((Il1

vol even'

1!

lt ^^^ tO('1'.

Ret bouwe'
1 n vertrc)uwe^
t ) J ^ voorden. bra eht

(UWP

Zoo (tiep ill d0 1 • ( ^ uz4 e
In rt>tlwt' ZOO veer.

Is het to veel g ezeg d al s ik op g road van het bovenstaaiide beweer dat het critisch vermogen van den Heer
S e h a r t e u nog u iet volkomen betrouwbaar is?
Maar er is meer ; laat ons nagaan vat, het dan ei genlijk is, dat door S c h a r t e n in de verzen van anderen
wordt gehekeld. Kiezen wij daartoe zijn critiek op de
verzen van den beer V a n 't H o o g h. 17)
(bi. 567). Eerstens dan verklaart hij van het gedicht
„Geluk" dat het „j ongens-wartaal is, zonder „een nieuw
philosophisch gezichtspunt".
(bl. 563). Tweedems, dat de p eer V an 't H o o g h ,,opvallend-inferieure na-neuringen" in zijn werk heeft :
b y . 1. Ik wist het lang, ik spreek het nu getroost :
Ik ben de onrust'ge, die zich nooit verstaat,
D'hongrende ova 't Eene, die ik niet wou zijn,
Mij schonk voor heev'ge vreugd, bij heev'ge pijn
't. Leven de leegheid, die zich nooit verraadt,
`t

Verlangen, zoetst en wreedst en eindeloost.

17) Dc Arbeid le Jaarg, ail. 12.
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van V e r w e y, tegenover :
Niet bij de Goden,
Noch bij de menschen.. .
Nergens is lessching
voor dorst van mijn wenschen !
En altijd in mij
De mystische zangen
Het eeuwige zingers
Van 't rustloos verlangen ! 18)
2. Zooals een bloem van zomerrood, papaver enz. (Mei blz. 189),
en Kiaprozen in een veld met gelend graan enz. (v. 't Ho o g blz. 84).

(bl. 556). _Ten d erd e dat de visie foutief is, wat wordt
aange±oond met de passage uit het gedicht „Geluk" aanvangend „Geluk is heldre waterstroom met zon waarin
geen rimpel ongelijks meer beeft." (vs. 1-9).
(bl. 549, 569). Ten vierde a. dat de sonnettenbouw verwaarloosd wordt door „midden-in-iedere-regel volzinnen (te)
„beeindigen, ter wille van to volgen rijmen, zoodat men,
„in proza schrijvende, niet zou bemerken met een gedicht
to doen to hebben."
b. „dat bij het eindig en der kwatrynen de nog niet
„aan ziju einddoel aangekomene volzin zijn kalmen gang
op het terrein der terzinen vervolgt."
b.v. „Een heimelijk fluisteren gaat er door het bout, doorruischt
de koepeling van 't luchtestrak, als vleugel-ruischen van een duff. Dan
houdt die stil de vleugels wijd, olijventak in snavel."

dat er tal van metrisehe en rythmische storingen voorkomen :
(blz. 568) Ten vij fde

b.v. In tal van beekjens, waar de bloesems overhangen,

Een Alexandrijn tusschen de vijfvoeten, en
Maar met de oogen open die wel opvingen.

(blz. 569) Ten zesde dat er geknoeid wordt met het rijm :
a. „In Wolken I schrijft de dichter, op „wonen"
„willemde rijmen" :
„ „Daar is het alles wollig-wit en schoon, ----- en
v
„ „Pure veder blankheid, die 'k ontwaar" "

18) Het gedicht „Oorsprongen " van v e r we y in Sept. '97; Het
vers van den peer v a n t H o o g h in de eerste helft van 1898 gepubliceerd.
Ik kan de overeenkomst maar seer zwakjes vinden.
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_,,vergetende, dat het papier g eduldig is, maar dat „ „en" "
,,ind erd aad bij de volgende regel behoort, en dat , „wonen" "
„(met doffe e) en „ „schoon, en" " (met heldere e) slechts,
ternauwernood, rijmen voor het gezicht."
b. „Men voelt in deze verzen overal, dat de beelden,
,,aang evoerd door het op een g egeven regel-eind weer nood.,zakelijk rijm, met de strekking van het gedicht Been ver.,band houdeu, veelal ter verduistering eerder dan ter ver,,duidelijking dienst doen, en tot geheel foutieve woord.nuances aanleiding g even."
e. ,,Onze dichter moet vele malen net „assonans" g e,,noegeu i emeii. Deze, niet van een groot rijmvermogeu,
.,van eei i lenig e g emakkelij kheid g etuig ende, dock overigens
islet priiicipieel of k*urenswaardige eigenschap, worth echter
.,zecr hinderlijk tusscheli verder netjes-rijmende dubbelre,g els. •,
De theorie is, g edeltelij k van K 100 s en V e r w e y,
g edeeltelij k ook van hemn zelf, door den Heer S c h a r t e n
op niet onverdienstelijke wijze hier bij de beoordeelin.g van
des Heeren V an 't H o o g h's inderdaad waardelooze boekj e
toegepast. Maar . . . , het is nu eenmaal niet voldoende
g oede theorieen to verkondigen ; men wil er ook g aarne,
eu tereeht, goede praktij k bij zien. Ja, er zijn er zelfs
die bewereu, dat het beter is heelemaal g een theorie to
hebben, zoo men maar blijkt, al is het dan ook onbewust, laden to kunnen doen, en schoonheid to kunnen
maken. H e r m a n Go r t e r b.v. is in deze zaken een geweldig practicus, maar eeu zwak theoreticus g ebleken,
K 1 o o s heeft zoowel de bij uitnemendheid bewuste, analytische theoretisehe critiek, als de spontane, weer onbewuste
synthetische praktij k der kunst gegeven. S chart en heeft
het tot nu toe in zijn jonge leven reeds zoo druk met de
voorlichting van anderen gehad, dat hij dikwijls zelf in
zijn eigen huffs zonder licht heeft gezeten, en waar hij in
de kamer van zijn overbuurman, wien hij zijn kostbare
kaarsen geleend had, de rariteiten-van-meubels, de ongemakkelijke stoelen, de vreemdsoortige onaesthetische pulletjes
en vaasj es, met vrij zuiver intellect wist to be-critiseeren,
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daar heeft hij de gebreken van zijn eigen inboedeltj e wel
eens vergeten.
Ik wil dan sub. I opmerkeu, dat, in tegenstelling met
den Heer V a n 't Ho o g h, die inderdaad in zijn Terzinegedicht en elders, wartaal en bombast geeft, in de gedichten
van Care 1 S c hart en, niet voornamelij k waar hij stemmingen,
maar eerder waar hij een bepaalde gedachte order woorden trachtte to brengen, daarin bij enkele gelegenheden
werkelijk geslaagd is.
O, 't vreemd-wreede bij-zijn,
Dat anders is
dan het gedroomd blij-zijnin-liefde, als ik ze mis .. .

Dat klinkt als poezie en dat geeft de bittere bij smaak
van nagenoeg alle aardsche geluk, zoo schoon ook g ezegd
door Gorter in zijn „de mijmering van een ding is teerder
dan het ding", op bizonder ge] ukkige wij ze weer. En, al
zou ik er natuurlij k de oude eenvoudig e poezie van het
bijbelverhaal geenszins voor willen geven, ik voel de geemotioneerde ziel wel in deze woorden :
Jezus' Dood.
Lon-blaakring, schroeiend-stoffig, was geweest
vele urea op hei-heuv'len onder 't strak
hel-blauw, waartegen dof en schreinend stak
het zwart-hout kruis ... 0! dat voor 't yolk een feest
was pijn van Hem, die minde hen het meest,
dat was de wreedste foltering, die brak
Hem 't Hart -; en stervend riep Hij mid en sprak :
„Vader, in Uwe hand beveel 'k mijn geest !"
En plots was de garde in duisternis gehuld,
de stormwind gilde woedend op, en deed
de gronden sidd'ren in dit vrees'lijk uur -En verre, in den tempel, doofde 't vuur
en seheilyde middendoor het voorhang-kleed,
daar nu de plaats van priesters was vervuld.

Ook is mij, al blij kt de waarde van het vers als vers
veel minder dan het voorafgaande, van „Twijfel" het diepe
daarin uitgezegde leed niet ontgaan ; en vond ik in het
vers Rust een zuivere en innige Natuurstemming gerealiseerd :

7:3
Be weien vlakkexi glad, weien ver-wijd
duisterend groen tot waar de bleeke lucht
rijst hemel-hoog bove' als-door-winde-zuchtwa.t-neOrgebogen boornpjes, die gerijd
i4jn fijntjes tegen 't bleeke; 'n klein gehucht,
dof-klearig vlakje, dommelt .. , 0! er schreit
niets in deez' stillen grijzen dag, luaar blijd'
is ook geen luide kleur, en

al

gerucht

verritselde voor eeuwig in het ijle
eind'loos heelal, dat nu veer altijd zwijgt
cis rustic; uit-ligt, wijd en luideloos .. .

En wie Ioopt langs de.ia straatweg, staat eeu pool
sti1 iii ' t wcind ' ge, en wijd uverzijgt
cl^ ceuw ' ge Rust, ' t. geheveu hoof"d ceo wile

Voeg ik hier thans nog bij b.v. „Voorjaarsavond" 19 ) en
bet i iitiem-ft u.e, Ixiinder om zijn versqualiteiten dan om
zijn sentiment to g euieten „Tortelduifj e," dan heb ik hiermee niet alle verzen I^ et goede hoedanigheden aangewezen,
raar w el den ving er gelegd op die plaatsen in den bundel,
waarin het talent van den feer S c h a r e n zich het sterkst
eprononceerd heeft.
Geemz hevige hartstocht, geen overweldigende gevoelens,
rnaar een teer, ik zou bijna zeggen, vrouwelijk sentiment 20),
plat willich t de sterkere aanrakiug van het levee wacht om
hooger en trotscher op to vlammena 1Vlaar pier, evenmin als
bij den Neer van 't H o o g h, (trouwens, wie zou zijn eischen
bij een jong auteur ook zoo hoog stellen) nieuwe philosophische gezichtspunten 20a) ; ook daar niet waar, als in het sonnet:
19)

flat echter iii zijn :
„waar door-schemeren de standen,,der zaeht-zwarte stammen stil",

ecn stoplap heeft ter wille van het voorafgaande warden, en het on-geziene van een. „zwart pad, dat door de landen l2gt geschoven".
20)
Het woord teeder (teer) is dan ook een van de lievelingswoorden
van den heer S c h a r t e 11; het wordt meer dan dertiq -malen door den
dichter gebruikt. Weenen wordt zeOr dikwijls gedaan, en een wads en
het wazige bewijzen op seer talrijke plaatsen dienst.
20a) Ik beken hier echter geen „Ziende " to zijn, noch met alle vroegere
philosophisehe gezichtspunten bekend, zoodat het mij moeilijk zou vallen
de nieuwheid van de nieuwe met absolute zekerheid vast to stellen.
o. E. II 4
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„Slot-zang.,,
„A.arde, die t niet erken ale een bestaande

'

„Satm-heid van waste vormen in het grond'loos
„rond-om-zijnd Ruim"

een soon van V e r w e y-sche philosophie bedreven wordt.
Sub 2 heb ik op to merken, (en ik nader her de bezwaren, die de heer S c h a r t e n zelf tegen zijn werk zouu
kunnen inbrengen) dat zijn boek op meerdere plaatsen den
invloed van andere dichters vertoont. Soms schijnt dit
door den auteur zelf opgemerkt to zijn, sours niet.
Toen hij n.1. bezig was, zich, ter wille van zijn Kloospersiflage, in het schrijven van pseudo-adoratiesonnetten to
bewamen gebeurde het hem eens dat hij dichtte :
„Ik ben de Groote Zondaar van deez' aarde"
„Ik ben den donkre Vloek in Gods gelaat,

wat door ieder, die in de versmuziek dezer tijden eenigszins bedreven is, terstond gehoord werd als K loos'
„Ik ben de Groote Minnaar zonder ruste,"

en door den peer S c h a r t e n dan ook veranderd wend in
„wee mij, duistere Zondaar van deze aarde,"

waardoor de reminiscens verdwenen, het vers er echter niet
beter op is geworden.
Zoo vertoont S c li a r t e n's versreg&
„ik duizelend zag :
„Satan en Jezus, wand'lend hand in hand,"

merkwaardig veel overeenkemst met:
„Toen zag ik Sohaamte en Wroeging, hand in hand."

van Mevr. L a p i do t h- S w art h (Poezie blz. 201).
En zoo verwijs ik den mogelijk belangstellenden lezer
voor bladzijde 76 van de Voorhal naar Gorter's Mei blz.
10 (1e dr.).
Sub 3 aangaande de Visie, schijnt het mij toe dat
daarin her werk van den heer S c h a r t e n over 't algemeen
nog al zwak is.
Op blz. .4 heet het:
„Daar waast aan 't eind der hal een poort gesloten
„van breede mariner-deuren,"

van welke deuren gezegd wordt :
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lk weet, dat, zoo die oogen open-sperren
in wijde wijking, lichte landen schijnen
in roze glooiingen en zilveren verre
diepte' eindeloos.

Ik nu, heb nooit deuren van warmer gezien en ik
g eloof evenmin dat de p eer S c h a r t e n zoo gelukkig geweest is, en tweedens heb ik deuren nooit van beneden
naar boven open, of van boven naar beneden dicht zien
g aan. Dat is meer speciaal een eigenschap van schuiframen. Als er dus gestaan had van breecle ramen, dan zou
ik nog ,,de oog en, die opensperren", als zeer gezocht en
door bet rijm vereiseht, beschouwd hebben, maar er was
ten minste eeuigszins reden voor de vergelijking geweest.
Op blz. 144, de slotpagina van het boek, vraagt hij van.
dezelfde Voor-hal:
gaaii
open de wij de marm er-deuren `'
goat (ie koel-blanke

wande seheuren

waar ik het h-euren, al weer met het oog op het rijm,
bedenkelij k, en een zeer g ezochte, nadere maar overbodige
omschrijving vindt voor het opengaan van een deur ; tenzij
hij wilde aanduiden, dat de Voorhal, om plaats to makers
voor een g rooter g edicht „Het Koor der Eeuwig heid" 21)
reds nu as n het verzakken is.
Sub 4 (a en b) is het eigenhjk niet noodig de voorbeelden die op talrijke plaatsen in het boek aanwezig zijn to
citeeren.. Het her op blz. 573 uitgeschreven Rust moge de
v-ele slecht g econstrueerde sonnetten representeeren.
Ook beweer ik dat de lezer het volgende :
.s-

„Zoo was verschemerd Jesus ' beeld, en ' k Bing door 't leven zonder
,,lem. Sorns dacht ik wel aan Hem, en ' k zag Hem staan van verre in
,,hel zonlicht op 'n berg in Palestina ens.

niet Licht voor den aanvang van een sonnet zou houden.
Sub : noem ik alleen de regels :
„de ziel, verlost, to voele ' ont-drijve' in zaal'gen droom

t blz. 16) als Alexandrijn in een vijfvoetig vers,
21) Lie de Toelichtingen bij blz. 3. Verkeerde visie hebben o.a.
de blz. 8, 26 rig, en 41.
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en blind in 't duister starende ik lag (blz. 22).

en
In me komt onbewust
geslopen licht verlangen.. .
naar wachten-lente-lust
gelijkende aan-zangenbehoefte bloeiend teOr
in me op, me volmakend

Dit laatste als voorbeeld, hoe o.a. door de zware, betooning van den absoluut onbelangrijken toonloozen uitgang e met alle wetter der prosodie g espot wordt.
Sub. 6a. noem ik slechts de valgende plaatsen :
„O hoe zwaar de
22) vloek plett're op mijn zondig hoofd, Mijn kwaad"

schrijft de dichter op aarde willende rijmen vergetende,
dat het papier geduldig is, maar dat „de" inderdaad bij.
de(n) volgende(n) regel behoort. En in:
„A Is stug-ten„hemel-gericht-heid eve' beweegkreunt, zuchten"

dat zuchten (met doffe e) en stug-ten (met heldere e) slechts
ter nauwernood, rijmen voor het gezicht.
Sub. 6b. acht ik het boven onder 3 medegedeelde, voldoende, terwijl ik ten slotte
Sub. 6c. her even vermeld de in floor-hal voorkomende
rijmen:
parken > kerken (blz. 17), gestalte > valt de (bl. 27), schaduwrijk > streek (29) ; en, elkander > opvlamde er (blz. 30), still' wijding >
venster in.

Ik zou hiermede kunnen besluiten ; maar ik heb totnog-toe hoofdzakelijk den heer S c h a r t e n over den peer
S c h a r t e n aan het woord gelaten. Zooals men sommige
boetvaardigen kan bemoedigen met een : „vriend, gij beschuldigt U zelf niet in alle opzichten juist"; zoo zal ik,
na eerst door een ander zijn verdediging to hebben laten
uitspreken mijne opmerkingen er naast plaatsen en waar
22) De dichter bedoelt waarschijnlijk ,,verplettere mijn zondig
hoofd" ; maar er staat heel iets anders.
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ik er kans toe zie, zijne zelfbeschuldiging een weinig verzachten, om ten slotte tot een conclusie to komen.
In „de Kroniek" van 21 December 1901 werd door
Mej. 11I. A_ n t ink een artikel geschreven, dat blijkbaar de
bedoeling had de „Voor-hal" aan to prijzen en een mogelijk
to verwachten kritiek reeds bij voorbaat het zwijgen op to
leggen. In hoeverre Naar het een en ander gelukt is, mog-e
nit het volg ende blijken :
Na een beroep op V e r 1 a i n e's
„De la lnusique et encore et toujours"

zegt de schrijfster dat men in Voor-hal vindt :
Ic ^ . „v if•ri i nit zi«gingeiz nit,, b?j dci, aanbreel• van riipere jai'en 23)
tti

iulritic!

iii flit

Ink.

Hier w >rdt dais geconstateerd, in overeenstemming met
vat de schrij ver zegt order de toelichtingen bij blz. 3 (op
p. 147 Voor-hall dat dit verzen zijn: geschreven vvór den
aanbreek van rijper jaren, immers nu ,,bij den aanbreek van
rijpere jaren" in dit boek verzameld 24 ). Daaruit volgt dat
de „Voorhal" slechts verzen bevat uit onrijpere , jaren, en
dus o1brij pert> >'erzem. Ik uoem dit: De eerste beperking van
lu f, de eerste erkenning van zwakheid, de eerste poging
oil een doortastende critiek bij voorbaat to ontwapenen.
De sehrijfster g aat voort :
2u. „Muziek ... zoo clan verzen niet allereerst zijn, in ;ekere ry. thre
,e,, iiiet rj -ver«-ersel ui,t gezegd ,gedachten en qevoelens, doch de uit diepe
,,kiarrh-Iiarron,een en toonvallen in ons overklinkende stemmingen en ciels„geiufden van den dichter, - dan behoort ook een groot deel van deve
,,gezavgen tot de verzen, die wij hebben aan to wijzen in de Nederlandsehe
,,literatuul•.

Ik noem dit, naast een vergissing 25 :),
i^tnq 'an l o f , en waaruit volgt :

DP

weede beperr-

lk cursiveei•.
23)
De schrijfster geeft ons precies het punt aan waar de onrijpe
24)
,jai• en ophouden, de rijpere aanvangen. Het is niet, zooals men van een
waar
waar het boek begirt, dock
wijs publicist zou verwachten,

char

bet bock
25)

char,

eindigt met „voorhal, wijken uw poorten? etc, blz. 144.
De beste verzen van den heer S c h a r ten zijn niet de stemhet door Mej. Antink genoemde

mings- maar wel enkele cgedachte- verzen,

,,'1'rc ^ost" b.v. is een ongenietelijk woordenspel waarbij ik niets poor,
niets zie en niets voel ; het door mij aangehaalde Christus-ver y is een
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Men kan onrijpe verzen schrijven, die geen gedachten of
gevoel ens vertolken, 'naar toch voor eon groot deel bekooren tot
DE (tees: g oede) verzen in de Ned er landse he li tera tuu r.
En dat wel door in ons overklinkende stemmingen en

ziels-geluiden. Hierbij zouden de niet door de schrijfster
gegeven definities van stemming en zielsgeluid (immers
hiervan hangt de waarde of onwaarde van S e h a r t e n'
verzen voortaan af) uitnemend to pas komen. Wat is eeu
stemming ? Maar vooral : Wat is een ziels-geluid P En hoe
wil het in ons overklinken, tenzij dan door het woord, dat,
per ongeluk voor Naar bovenstaande redeneering, de verzinnelijking is van een gedachte of een gevoelen. Of moet ik,.
in strijd met hetgeen pier op blz. 580 (sub 5) vermeld
wordt, gaan aannemen, dat de schrijfster in onfraaien
klinkklank genoegen, ja haar hoogste genoeg en, schept
Intussehen zij vervolgt :
3o. „Zeker zijn er gedichten geschreven van rijkere plastiek 26) en
„hellere 27) hartstochtbeweging, doch weinige, waarin het waarlijkste wezen
„van een gedicht, de tot muziekwording der woorden dichter werd benaderd
„dan in de beste van deze."

Ik ga het eerste deel dezer alinea hier, zouder het
in Naar betoog in to schakelen, voorbij daar ik er niet uit
op kan maken of de schrijfster bedoelt, evenals ik, dat de
plastiek enz. zwak is, of wel dat zij bedoelt : de plastiek
tamelijk, hoewel niet superieur, dichtstuk, dat door zijn sentiment en
zijn gedachte, maar niet door zijn bizondere woordmuziek, gered wordt.
Stemmingskunst strikt genomen poem ik die kunst, Welke, zonder een
bepaald gevoel to noemen, dat gevoel toch niettemin weet to doers ontstaan. Een winterlandschap-met-sneeuw van H a r t Ni b b r i g stemt
vroolijk; de sneeuw van W i t s e n's werk droef. Zoo kunnen twee auteura
een zelfde najaarslandschap besohrijven en verschillende stemmiugeu
wekken.
26)

Pit werd ook reeds door mij h,t.pl. blz. 574 aangetoond ; de

plastiek is inderdaad in S chart en's verzen behalve bier en daar foutief ook vaak zwak, evenals de hartstochtbeweging, die door den schrij.
ver zelf als een volwassen diehter onwaardig wordt afgewezeit in De
Arbeid Jaarg. I blz. 558, waar hij prijst „de hoogere Rust boven het zichzelf-opwindende aardsche hartstoaht-bewegen" en uitvaart tegen „Scbreien"
(N.B. hij schreit self, gelijk ik reeds opmerkte, bij K 1005 herhaaldelijk,
ook om Borel, en in zijn eigen boek) en tegen „hevige emoties".
27)
Een beweging kan onmogelijk Itel zijn,
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ik voig hoar, waar zij zegt:
40. ,,Het is echter van een bizondere snort, het muzikale in deze
,,gediebten; het is niet dat, wat men in 't algemeen wel als het aangerige
,,van een lied-in-woorden wil hooren, liet maatzu'wrig op-en-veer-golven van

éénsternrnig aanzingende melodie; in het meerendeel deter verzen
,,is de muziek gecoinpliceerder, 7ouden wij hair sym-phonisch willen
,,noemen, wiji verschillende melodie-stroomen ci komen aanklinken en
,,een

,,dooreen-schuiven, en weer nit elkander zich wikkelen om op to klaren
,,ten Iaatste in de breede uit-ruisching vanslot-accoord. 'Zoo is ,,Troost"
met zijn na ekander nauvangende motieven van de goudene zachtheid over
,,het roodcbreiendo hart cii do rnorgenzon over do bedauwde roode nacht.bhoeni, die (!Laar -erklarencl dooreenkhinken en tea leste iaaiustorten in
do, a Is vaii cell orgel y acht (IreUnende uitdavering; eon fu fa.

Zeer fraai uitgelegd, en A1s het niet waar is dan is
het toch goed gevonden". 1k heb onlangs van een schulder
gehoord die eerlijk verklaarde altijd eerst nit de courantenkritieken to vernemen wat hij met zijn eigen werk wel had
willen bedoelen. Zoo dunkt me, moet de fleer S c h a r t e n
zich gevoeld hebben bij het genieten van deze enthousiastische woordeit, waarvan ik echter vrees, dat ze, bij wijze
van spreken, niet volgens het V e r w e y-sche recept én
vooreen, inaar bij veel to gelijk zijn neer geschreven. Tenzij
deze verkiaring van den fleer S c h a r t e n zeif afkomstig is;
maar hoe dan ook, ik meen met gepaste nuchterheid to
moeten opmerken, dat hier van uit de laagte van het
hakkelprocede wat al to declineerend gesproken wordt over
dit ,,maatzwierig op-en-veer goiven", hetwelk aan de beste
verzen van onze beste dichters, V a n V on d e I tot v a n
E e d e n toe, eigen is geweest en eigen zal blijven; evenals
straks met al to doorzichtige bedoeling gepraat werd van
,,met rijm-versiersel uitgezegde gedachten", wat o. a. de
poëzie van niet minder dan J a c q u e s P e r k is.
En wat het sym-phortisehe betreft (de schrijfster bedoelt
waarschijnlijk ,,polyphonisch, contrapuntisch"), de polyphonic,
die mogelijk is in een muziekwerk is onmogelijk in de
literatuur. Wat mejuffr. A n t i n k aanziet voor dooreenwerken van melodie-stroomingen in het vers, is niet anders
dan afbreken van de vorige om een andere to laten volgen.
Er kan dus van herhaling, afwisseling worden gesproken,
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niet van dooreenwerking. De vergelijking net een fuga
is dwaasheid. Di.t zand moest ik eerst nit mijn oogen verwijderen om to kunnen vaststellen, dat pier, „nolens volens"
door de schrijfster is neergeschreven een Derde beperkzng
van lof die mij aldus doet formuleeren :
Men kan onrijpe verzen sehrijven; die geein gedachten of
gevoelens vertolken; die NIET bezitten de door MEN begeerde, door
de beste dichters gehuldzqde, eenstemmiq aanzingende melodic;
maar die WEL bezztten een rin de dzchtkunst on-mogelzj ke 'melodieverwerkinq ; en die dam toch voor een groot deel behooren tot de
(lees: goede) verzen in de Nederlandsehe Lzteratuur.

En de schrijfster gaat voort :
5o. „Wij wenden gaarne on.s oor deze zangen toe en
onzen g eest er van den diepen zin."
Het eerste is duidelijk, wij hebben het de „critica"
reeds zien doen. Maar bij het tweede vraag ik „hoe nu P de
diepe zin P" Dat moet dus pier, waar zij vlgs. 2o. gedachten
en gevoelen ecarteert, in hoofdzaak beduiden : die (onverklaard gelaten) stemmzngen en zielsgeluzden van den diehter.
De zielsgeluiden zulen in poezie wel door het medium
van het woord tot ons moeten komen en zijn dus, in woordgeluid omgezet, met de straks gg enoemde muziekwording
identisch.
Immers, ik heb her met g een andere, dan in het woord
vastg elegde, zielsg eluiden to maken. Of Mej . Ant ink, die
zielsgeluiding ook buiten woorden om ontdekt, kan ik
natuurlijk niet weten ; ik heb er echter ggeen rekening merle
to houden.
Resten dus de stemmingen, die overblijven als de diepe
zin. En nu doet zich het merkwaardige g eval voor dat de
schrijfster gevend :
6o. Een verklarende ontledvng van de „ Voorhal" zieh herhaalde males moet beroepen op plaatsen, waarin ik niet
anders kan zien dan „met rijm-versiersel uit-gezegde gedachten"
als b.v. de dualiteits-erkenning :
„Wee, door mijn Levens-land
„ik duizelend zag :
„Satan en Jezus wand'lend hand en hand.
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waar de yedachte, dat in het inensehelijk leven kwaad
en gg oed vereenigd voorkomen, in de personen van Satan
en Jezus g esymboliseerd wend.
Daarenboven waar de schrijfster zegt van de „Voorhal",
slat „daarin schaarsch slechts het scliril-h,artstoch,telzj k aarde-lieht
„stort en voor welks nob geslotene eind-poort de ziel verlang• ende beidt de daar achter voor-gewetene lichtere landen
van rerklaarcie rust en eeuwige -melodie," daar is zij in overcenstemming met het door mij (in noot 26) meegedeelde,
maar zij en de dichter komen in conflict met wat S oh a rteus leermeester Kloos 28 ), Huet, v. Deyssel, Leigh
H a tt t cu andereii hebben geleerd omtreut „hartstocht" en
,.ontroerltig ' die met de verbeelding welke tot visie aanleiding geeft . tot de alleron( ^ntbeerlijkste elementeil van
kunst behoort.
er beidt do „lichtere l a aide ii vaii re ,• k!o,o r•t'
De zie
,'i t cii Fie c W
iii el od te ' ? l? ust, en vooral v erklaarde rust
i de dood voor alle, maar voornamelijk iyrisehe, poezie,
• (I I/ f,etr'e j tiut, sterke affecten en vau het 0)1 -even die
w icht dat er tussehen onze affecten bestaat. En li eo wige
itielodie is ecru groot woord, dat niets zegt.
Na deze analyse zegt de schrijfster verder :
ut c

l e(.t't c

7o. ,,En clezf di&hter flu, die in de sch?Jnbaar wet eens wat onbelteerde
,, voort gol viii ;eil van zijn vrije ver y , zoo, aandachtige zielbesehouwer, zij n
„innerlijkste wezeii vale sterke zachtheid en zachten ernst uitzingt,
,,deze dichter, tegelijkertijd, toont zieh een verwonderlijk-fijn doorvoeler eu

„belteersehei • der uiterlijke ver y -tecliniek. Gie b.c, hoe wel-overclacltt en
„wel-berelcend can effect -- volstrekt niet als eeu rijm-toevalligheiidje of eon
„gemakzuehtige achtelooheid ---- het woord-enjambement in deze verzen
„icy aungewend. `' e r I a i n e heeft niet geselirooind regelsc to LATEN staan als
„qu 'ils rcin„Tetirent ui peu le eatechlsnie.
„welk „rein'', nioetende rijmen op „train" 6f een rijmioosheid van proza„zinnetje veroorzaakt, cif een woord-ontwrichtende accent-verplaatsing
„vergt. De woord-enjambementen in de verzen van S c h a r t e n verbreken
„b jna nooit de natuurlijke woord- en rijm-accentueering, en hebben daaren„boven een, naar den acrd van elk ver y versehillende schoonheidsi* of"
„expressie-verhooging tot verdediging."

`^5)

t'i • k.

Ii dr.

V eo 'rede 3:l,

532 ---

Ach, Mej uffr. A n tin k geloof n1ij, juist omdat het
een rijm-toevalligheidje was en juist omdat het zoo spon.taan tusschen de overig ens zoo bij uitstek welluidende verzen van den Franschen poeet to voorschijn kwam, wilden
wij er gaarne over peen lezen. En hoe vreeselijk verraadt
gij, wat pier to verbergen uw doel had moeten zijn, met
uw : „V e r 1 a i n e heeft niet geschroomd to laten staan".
Wat een brutale man die V e r 1 a i n e, om dit to laten
staan ! 29) Maar dat hij van dergelijke dingen een bewust
spelletj e, of, om in uw gedachte-schuitj e to komen, een
wel overdacht, ha,ndig-berekend, procede heeft gemaakt,
dat zult gij den grooten spontanen dichter niet kunnen
aanwrijven. Menschen die uit de volheid van hun gemoed
de melodie hebben, g aan zulke zaakj es niet van to voren
listiglijk overwegen. Want men kan veel door nadenken
verkrijg en, maar hoe lang er men nadenkt, hoe weer men
berekent, hoe verder de melodie vliedt. Als wij schrijven
dan is het of een tweede, die nooit anders dan in rythmus
gesproken heeft of zal kunnen spreken, ons van uit het
achterhoofd het in Bens g eborene dicteert.
En als die tweede in ons zwijgt, dan kan de bewuste
verstandsmensch zooveel verzen waken als hij wil, poezie
in de V e r lain e-sche, in de G o t h e-sche, in de Shell e ysche beteekenis van het woord, zal er niet worden voortgebracht.
Wanneer gij dan ook verzekert : „De woord-enjambe„menten in de verzen van S c h a r t e n verbreken b'ijma
„nwoit de natuurlijke woord- en rijm-accentueering", dan
zeg ik daartegenover, dat ze dit bijna overal wel doen ; en
cle zinc- en, vooral, de woord-enjambementen zijn, in de
mate waarin de bewuste S c h a r t e n ze misbruikt doodend
voor de onbewuste melodie.
En al zoudt gij en anderen boekdeelen volschrijven om
to bewijzen dat (gelijk gij het zelf noemt) „het bijna hakkelig
gerucht en stug ten "
„lijkend en stug rythme van
2 9) V e r ] a in e heeft, nieen ik, ook eens eeii sonnet gemaakt met
de tereetten voorop. Za.l dit voor een nieuw origineel dichter een voorbeeld kunnen zijn de Honnetten steeds op hull kop to ietten ?
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„j uist zoo bizonder g oed" is, uwe waardelooze argumenten
zouden afstuiten op de onwrikbare zekerheid van mijn
vers-gehoor.
Ik noem het onder 5 en 7 to berde gebrachte de
V'ierde beperkinq van to f en resumeer de quintessens van
de Kier aangehaalde, achteraf niet zoo heel schitterend gebleken verded.iging :
Men kart onr'jpe verzem schrijven ; (he geeri gedachten of
gevoelens vertolkeu ; die NJET beziUen de door MEN begeerde,
door de bestc dichters gehuldiqde, censtemmiq aanzingende melodw;
maar die WEL bezi,tteu eein 'in de dichtkunst oitmogeli? kc melodeeerwerrkiuy ; die wEi, h,ebben ecu <hepen zin ; waartn, ondanks
(ic .scII ij rI baae ONBEHEERDE rtoortgoll'l ngeii, weloverdacli te, ivclber e ke nd e, b i j na ha k kc l iq l j kcnd e, woord en j am bementen i'oorkomcii, ; co du' ,le,e r.om, of des oudanks moor ccv, groot i/eel
be/roorreti tot nE ihe goeile) 1^(>-1ZC1I to de NN e(terlaudsclie Li fern fun r.

Nu iiog eeu eukel woord over de bezwaren door den
Heer S c h a r t e n teg en het werk van den Heer van 't H o o g h
ing ebrach t, bezwaren die tot op zekere hoogte ook hem zelf
troflen. Tk vind het dan, gelijk g ezegd, een àl to zwaren
eisch vav een ,j ong dichter Nien,we philosophic to verg en ;
ik acht, in aaurnerkingg genoinen wat ik herhaaldelijk in
de wereld-literatum• heb zien g ebeuren, den invloed van
anderer werk op een j ong auteur, wits van g een bewuste
diefstal sprake is, niet absoluut afkeuren_swaardig ; wel meen
ik daarentegen, met den Heer S c h a r t e n, da.t sonnetten
behoorlijk als eels sonnet moeten g ebouwd worden 30) ; dat
metrische storing ems. en knoeien net de versmaat, alsmede
het afbreken van woorden terwille van het rijm slechts bij
uitzondering mogen voorkomen, en, vooral het laatste, nooit
tot een vast stelsel snag worden gemaakt.
Het rijm-procedee van den Heer S c h a r t e n met zijn
pompeuse dubbelrijmen naast zijne tekortkomingen op andere
plaatsen, maakt den indruk van een 7estiend-eeuwschen
rederij k ers-mantel, die door den Heer T i d e in an 31) omstreeks
301 Ik verwerp dan ook in dit opzicht de onnetten uit „voorhal"
op blz. 11. 17, 44, 51, 52, €i2, 84, 87. 1221, 125, 131, 138.
31) I a It a t. u I i onwetend varn eeu na hem komeud gesloeht, `potte
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1893 zou zijn opgelapt, door den Neer V e r w e ij in 1896
nagemaakt, en thans door den Heer S c h a r t e n als ware
het jets wonder fraais en nieuws met een zekere zelfgenoegzaamheid wordt gedragen. Hij doet aldus den wijn
van zijn jonge leven niet in oude beproefde zakken,
maar in schijnbaar nieuwe, die echter op de naden barsten
en op den langen duur weinig proef houdend zullen blij ken.
En zonderling is het p ier den p eer S c h a r t e n to
hooren zeggen van de Nieuwe-Gids periode :
„Waar die blijvende schoonheid ophield en de sehzjn
dat punt vast to stellen zij ons er-itiesch doel
,,begon
„char vange onze eigene productie... aan," (Arb. Jaarg. I
bl. 378).
terwijl hij zelf zijne verzen niet bouwt, in-den-vorm
gelijk aan dien van haar gouden, maar aan dien van Naar
ontbindingstij dperk.
Verder moet hij den p eer V e r w e y 32) inaar eens vragen of een profusie van adj ectieven als „wonder-teeder
weeningloos ontroeren" het verlengen van de woorden met
een toonlooze e, het honderdmaal herhaalde als stelselmatige
uitroepen of wel dienstig is voor de volheid van het vers.
Op grond van al het bovenstaande meen ik to moeten
al to vroeg met dit procede in rijn : ,,:De kat vial van de trappe
Mijn moeder verkoopt aardappe.len en uien.
Ti d e man sclireef in ernst zijn verzen ale
Aan Willem Klous
lk ben een jonge generatie,
en buig met zacht deemoed'ge gratie en na mij buigen j ongeren na -voor al 't echte, dat de ouw ' genera.
tie, grooter : volwassen in u had.
Zoover awls de heer S c Ii art e n is alleen G o r t e r gegaan, die and
ander schreef', Morgen komt er een taalverknoeier die hander echrijft
in plaata van hand. S c h a r t e n kent een werkwoord : demmen dat dempen
voor

moet beteekenen. (bl. 128).
32) De heer S c h ar t en zie alvast van V e r w e y
„Een groot kunstenaar kan o.a. daaraan gekend worden, dat hij
„geen plekje in zijn work ledig laat " in Nederl. Dichtera (P. C. H o o f t)
1898 blz. 4.
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zeggen, dat het uitgeven van „Voorhal", onrijp werk, met.
Kier en daar goede stukken en beloften voor de toekomst,,
als geheel een of to keuren daad is. En ik mag ook den
dichter, die nu al weer een „Koor der Eeuwigheid" aankondigt, de volgende uitspraak van den p eer V e r w e y niet
onthouden : ,,maar zijn puurst-schoone verzen heeft K 100 s
„geschreven in die kalme jaren van onbekendheid, voordat
„het publieke leven ons een onrust werd" 33) om hem er
voor to waarschuwen niet ter wille van een zekere populariteit en een al to drukke deelneming aan het voor zijn
vorming waardelooze moderne litteraire leven, zijne verdero
( )ntwikkehng in g eva ar to breng en.
Slot, otgt.
I

Van Lombroso tot Ferri.
POOR

Prof. Mr. W. VAN DER VLTJGT.

Waar ook L o m b r o s o's kenschetsing van den misd adiger als een' herleefden wildeman een gunstig onthaal
vond bij de mannen van strafrechtskunde en strafrechtspleging, allerminst in Frankrijk. Onmiskenbaar is dan ook de
invloed ter verzachting, dien de critiek, waaraan daar de
aanvankelijk zoo barsche slotsommen van L o m b r o s o en
de zijnen onderworpen werden, op den verderen ontwikkelingsgang der misdadigerswetenschap heeft geoefend. Zoo
al de leuze „uitstooting der onverbeterlijken" niet geheel
verstomde, weer en weer werden naast Naar veel menschelijker wachtwoorden vernomen, ja, kennelijk kregen de
laatste van lieverlede den boventoon. Er sprak, trouwens,
nit die Fransche critiek een ernst, eene kalmte, een besluit
om van het veelzijdig verschijnsel, dat ter sprake was, ook
geene zijde to verwaarloozen, die van zelf weer vertrouwen
wonnen dan de leerstellige Loon, de v6orkeur jegens het
avontuurlijke, het opzichtige der Italiaansche hervormers.
Intusschen bleek het ook her alras, zoover het nog to
blij ken noodig had, hoezeer dat zwak voor het overbluffende,
-ongehoorde veel minder eene persoonlijke tekortkoming van
Lo m b r o s o en zijne volgelingen, dan wel eene kwaal van
dezen tijd moet heeten. Ons „individualisme" heeft, in
denken en onderzoeken niet minder dan in andere uitingen

587

van geestesleven, na een' tijd van wonderbare voortbrengingskracht, ten slotte ook zijne dagen moeten ddormaken van
overspanning en gejaagdheid 1). Zulk een geestestoestand
is voor het alzijdig wikken en wegen eener gegeven stoffe
niet bevorderlij k. Liefst beweegt zich, wie ermee behept
is, in uitersten. Van het gene slaat hij, bleek het hem niet
afdoende, terstond naar het andere door. Zoo ging het ook
her. Keerde het critisch narekenen van het werk der
Italianen aan het vóorwerp hunner studien een' kant naar
voren, waarop zij niet genoeg hadden gelet, terstond legde
op die eene zijde een groepje ijveraars de hand, om nu
weer haar uitsluitend bij to lichten, als was daarnaast niets
anders onze aandacht waard. Noopte den aangevallene het
welgemikte vuur zijner bestokers, meer dan tot pier zich
=scam to trekkers in eerie stelling, waaraan hij vroeger
nauwelij ks had g ehecht, op eenmaal heette deze nu voortaan
de eigenlij ke hoofdsterkte. Zoo kwam men uit de hypothesen
met een g ezichtspunt, een verklarende oorzaak vooreerst
niet los.
De Frausche critiek had bij welgestaafde of keuring
het niet gelaten ; zij had ook eigen paden aangewezen.
Haars inziens moest de vraag : van waar de misdaad :' veel
liever aan de wetenschap der samenleving dan aan de
boevenstudie worden gesteld. Meer was niet noodig om bij
velen de haastige g evolgtrekking to doers rijpen : het misdrijf wordt den dader ingegeven door zijne maatschappelijke
omgeving. Scherper heeft wel niemand de breuke met
L o m b r o s o, die bij de keuze van dat standpunt onvermijdelijk was, aan den verzaakten meester beteekend dan
Dr. M a u o u v r i e r, de bekende anthropoloog, het deed in
een geruchtmakend verslag op het congres to Brussel ').
De vader der misdadigerswetenschap werd in dat stuk erg
gehavend, om, namelijk, een eind to makers aan het onvruchtbaar getwist over de betrouwbaarheid van de door
L o m b r o s o gegeven lichaamsbeschrijving des geboren mis1)

Men vergelijke een citaat van 1)10 do r u s S i c u 1 u s bij Re no u-

v i. a r. „Philosophie analytique de l'histoire". I blzz. 374 seq.
2) „Actes". (1893) blz, 171 segq.
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dadigers, was, 4 jaren to voren, to Parijs, op aandrang van
G a r o fa lo een verzoek gericht tot M a n o u v r i e r en vijf
anderen, dat zij met Lo m b r o s o vergelij kende studie zouden ter hand nemen van honderd misdadigers en eveuveel
onberispelijke staatsburgers. De zeven heeren hadden zelfs
niet vergaderd, en in zijn verslag deed M a n o u v r i e r
rekenschap, waarom hij, voor zich, geen Neil gezien had
ook maar in eene poging om de ontvangen opdracht to vervullen. „Verbeeldt u", schreef hij, „dat een onderzoeker twee
„groepen-hond.en, eene valsche en eene zachtzinnige, ging
„bestudeeren om het verband to leeren kennen tussehen
„hunne geaardheid en hun' schedelbouw, maar daarbij ver,,gat to vragen, hoeveel der nijdigaards van afval en mis„handeling , hoeveel der goedige dieren van kluifj es en
„liefkoozingen hadden geleefd ; zou niet de eerste beste
„hondenknecht hem uitlachen P 1) De waarheid is, dat reeds
„de onderstelling, waarvan G a r o fa 1 o's voorstel uitging,
„de gedachte, als zou eene gevangenisstraf den „patient"
,stempelen tot een min ordentelijk wezen dan de gemid„delde man op vrije voeten is to aehten, zich niet laat
„volhouden. Den gevangene is het slechts minder voor
„den wind gegaan ; dat is alles. 2) Wie maar handigheid
„genoeg bezit om politie en reehterlijke macht geen' vat
„op zich to geven, is dikwijls erger schurk dan hij. 3) Ja,
„hoeveel zijn er onder de „achtbaarsten", die voor een'
„zeer profijtelijken moord zouden terugdeinzen, indien zij
„wisten onontdekt to zullen blijven ? Kon men, om een'
„vermogend Chinees to dooden en zich zijne nalatensehap
„toe to eigenen, volstaan met den stillen wensch alleen,
„zouden er nog wel veel rijke langstaarten in leven blijven P 4)
„Neen, de strafwaardigheid, of onberispelijkheid onzer daden
,,is geen onderwerp van „physiologie", door ontlee dkundige
„nasporing tot klaarheid to brengen ; zij hoort in de weten„schap der samenleving t'huis. Mogelijk gemaakt wordt
1) T. a, p, blz. 175.
L) T. a. p. blz. 174.
3) T. a, p. blz. 178.
4) T a. p.
179.
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„hetgeen wij doen, natuurlijk, door ons samenstel naar geest
„en lichaam. Maar de aard onzer handelingen, vaak ver
;,uiteenloopend Mi betrekkelijke gelijkheid van schedelvorm,
„statuur en wat dies meer zij, wordt blijkbaar ons bevolen
„door de

onigev"tluJ. " 1)

Dat konden L o m b r o s o en zijne schedel- en krachtinetende jongeren zich voor g ezeg d houden ! Trouwens : reeds
het allereerste Gong res, dat to Rome, had door een' ander
I ranschman dezelfde eenzijdigheid zich hooren prediken in
een pakkeiid beeld, dat, sedert, haast tot een gevleugeld
woord zou wordeia. Die auder was A 1 e x a n d r e L a c a sa g il e, hoogleeraar iii de gereehtelijke geneeskuude to
Lvf ni , ei^ , v coral als kernachtige spreker, zeldzaani beg aafd.
Na een v ord ever bet practische gevaar, de onvruehtbaarf

heid. v< >or het Inin st , v a u L o in b r o s o 's lieveling sdenkbeeld,
was hij op daze sl otsoill n `erti ekomen. „Voor Oils is het
.,vraagstuk heel tinders. EVae 1 • het op oa.itkomt, is de maat-

. I appclijke wnyevou/. Vergunt nij, eene vergelijking to ont„leenen aim een nieuw studievak. Dc irzeat»selwppel'ijke o" y t-z^tc.,rt'nq i. (IC kweek-bouilloa. dcr • - i"f/t8(lad tyheal ; dC microbe is do
.,'i'n l,sd ad i q ei', een_ g egeven, dat pas beteekeni s krijg t ten dag e,

„waarop het den bouillon vindt, die het doet gisten. De
„misdadiger meet zijne door meting vast to stellen en andere
.,eig enaardigheden dunkt mis slechts van zeer ondergeschikte
„beteekenis. Maar als de in, aatschappelij ke omgevuny alles is,
„en als zij gebrekkig ggenoeg blijkt, om de ontluiking van
,,verdorven of misdadige naturen to bevorderen, dan moeten
„op die oing eying en de veorwaarden, waaronder zij Naar'
,,invloed oefent, zich alle proeven om tot beterschap to
,,komen richten ... zoodat ik eindig met deze gevolg trek,,hng : elke maatschappij hee ft de misdadigers, die zij verdient." ')
Dat was dus de eerste eenzijdigheid : overschatting der
levensomstandigheden, als waren zij de eigenlijke oorzaken
des misdrijfs. „Wat praat men", luidde het aan dien kant,
,,vain een' misdadigen aanleg De „merktekenen" dier na1) T. a. p. blz. 182.
2) ,.Ac^tes". 1885, blz. 16ti seq.
O. F. II 4
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590 -„tuurgave vindt men bij lieden zonder strafe egister evengoed.
„Slechts hadden dezen het beter naar de wereld, waardoor
„zij voor vallen bleven behoed. Zoo blijkt, dat op de om-„geving, op hare verlokkingen, op bare bedwangmiddelen,
„alles aankomt, terwijl persoonlijke eigenschappen onver„schillig zijn." Welnu : is het noodig het verweer te noemen, dat tegen zulk doordraven voor de hand lag P Men
voelt het immers al terstond. Als, ten betooge dat de
levenskring het beslissende , het karakter slechts een to
verwaarloozen gegeven vas, men kon volstaan met to verwijzen naar gevallen, waar een „geteekende" door zijne
gunstige omgeving voor struikelen was behoed, nu, dan kon
evengoed met een beroep op lieden, die midden in bederf
zich rein hadden bewaard, het bewijs worden gevoerd voor
de overweg ende beteekenis des karakters en het onverschilIige van den uiterlijken staat. „Zie", aldus kon men dan
gaan pleiten, „zie toch, hoe weinig die „sociale dampkring"
„weegt. Ademden niet in dezelfde bedorven lucht met
„gindschen boef ook deze brave lieden, die zich van mis„drijven onthielden ? Slechts hood hun krachtiger gestel
„dien invloeden weer we^rstand. Is het dan niet klaar dat
„van de mast dier remkracht alles afhangt, terwijl de plaats,
„die men in de wereld inneemt, zoo goed als niets ter take
„doet '" Zoo kon, met even veel en even weinig recht als
de eerste eenzijdigheid, haar tegendeel worden verdedigd :
de uitsluitende inachtneming van den noodlottig en aanleg.
Geen wonder dan, zoo door de drogredenen van M a n o uvrier en Lacassagne Lombroso en zijne medestrijders
zich niet verslagen achtten. Nu ja, het verhaal van den
herboren wildeman werd, als to wild, niet vaak weer opgerakeld. Doch voor het overige behielden zij het veld door
eene gelukkige „achterwaartsche concentratie". De meester
zelf had hun vooraf den weg daartoe gebaand. In scherpte
van begripsvorming had nooit zijne kracht gescholen. veel
minder nog in zorgzame begripsomschrijving 1). Met die gebreken (trouwens gelijk velen), als waren ze eeretitels, pra1) G. T a r d e. „Etudes penales & sociales " . (1892) blz, 83.
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lend, placht hij het verzuim der „analyse" to prijzen, als „synthetische methode" ! Zoo waren dan door hem, bijvoorbeeld, in
de 4e uitgave van zijn hoofdwerk aan de voornaamste „thesis"
( het sprookj e van den wildeman) nog andere in onklare
vermenging toegevoegd. Zij kwamen, in de hoofdzaak, hierop
neer : gezien van hare lichamelijke zijde, moest (heette het)
de g ewelddadige gemoedsaard van zijn' held, verband houden,
hetzij met eerie gestoorde ontwikkeling, hetzij met ziekelijke
ontaarding der hersenmassa. Maar dan deed ook ten slotte
in zó over de booze acrd weer tegelijk zich voor als eene
hijzondere snort van zielsafwijking, om beurten het nauwst
verwau t aari epilepti ache stuipen, ii:iuie, onnoozelb sod, of
^ticoho1vergif'tiging. Welaan dan: die positie, aanvankelijk
allerniinst tot hoot'd-bastion bestemd, zij werd steeds meer
ale borstwering, waarop de school terugtrok, om daarachter•
stand to houde . L o m b r o s o zelf mocht daarbij zijne lievelmgsvondst nooit geheel prijsgeven ; hij mocht flog nu en
plan crop terugkomen, hoe juist het volharden van den boef
in wildemansmanieren zich met de onderstelling van on.twikkelingsstoornis best verdroeg ; de meeste volgeling en
Iieten de gedachte aan verspringende erfelijkheid varen, om
voortaan hunne boevenstudie in to lijven bij het onderzoek
d ci• zielsziekten.
Reeds M a u d s 1 e y was op dien weg voorg egaan ;
hoofdzakelijk met het betoog, dat ettelijke vergrijpen, naar
het heette, in heftige gemoedsbeweging volvoerd, inderdaad
moesten worden geduid als ziekteverschijnselen, gevolgen deels
van epileptische kramp-aanvallen 1), deels van eene tijdelijke
zinneloosheid, de zoogenaamde „mania transitoria" 2). Voortaan
trad al wie „van Lo m b r o s o was" den Britschen schrijver
ua. Het werd, vooreerst, eeu zeer geliefde tekst, to wijzen
-op gevallen, waar, in hare onkunde op het stuk van zielsziekten, de rechterlijke macht rampzaligen, door wie kennelijk
in verstandsverbijstering was misdreven, verwezen had naar
1)

„Respwasability & mental disease." (1874) blzz. 2 45 seq.

2)

Eodem . blz. 249.
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het tuchthuis. S a n d e r en R i c h t e r wisten zelfs to v ertellen van zulk een' kranke, die twaalf jaar zijne straf had
uitgezeten ! 1) Hit Zwitserland kwam Dr. M o e ii met eeu
voorbeeld, hoe iemand, die ontwijfelbaar in ziju verstand
gekrenkt was, tot twee maal toe, als was hij geestelijk
gezond, een vonnis tot zijn' last gekregen had 2). De
Fransche geneesheer Co r r e was over de rechters in zijn
vaderland nog minder to spreken. Deze haalde uit de gedenkschriften van L a u v e r g n e het verhaal op van een.'
zekeren D e h a m, veroordeeld wegens diefstal, ofschoon hij
zelf, eer hij het feit beging, zijne meerderen had gewaarschuwd voor zijne onweerstaanbare neiging tot dat euvel,
hen smeekend hem gestreng in het oog to houden, en zoo
hem to beschermen tegen zich zelven 3). Hit eigene herinnering, voorts, vermeldde C or r e het geval van M o u ii n a r d,
een' Boer, dien de gezworenen bij zijne zinnen verklaarden
en mitsdien veroordeelden op de lichtvaardig ste schij ngronden, terwijl geneesheeren van groot gezag hem lijdend
hadden bevonden aan „monomania raisonnante" 4). Er daagt
eerlang haast geen congres, waar niet deze hoot wordt aangeslagen. Te Brussel, bijvoorbeeld, in 1893, begroot Paul
G a r n i e r op niet minder dan 255 het getal van zulke
„rechtelij ke dwalingen", die hij met zijn' vriend, Dr. Ma g n a ia
beweert to hebben opgeteld binnen den tij d van vij f jaren 5).
En doctor N a e c k e haalt in zijn „rapport" voor de vergadering to Geneve eene voorzichtige becijfering aan van
L a n g r e u t e r, waarnaar gedurende de jaren 84 en 85 een
derde der krankzinnigen onder de gevangenis-bevolkin.g
van Pruisen al zielsziek moesten zijn geweest, Coen zij
hun misdrijf pleegden 6).
Bij staaltj es, echter, van vergrij pen, begaan onder de
1) „Die Beziehungen zw. Geistesstorung u. Verbrechen" . (1886) blzz
106 segq. Cf. 137,146,161.
2) „Ueber irre Verbrecher". 1888 blz. 28.
3) A. Corre. „Les criminels". 1889 blz. 287.
4) Eodem blz. 334.
5) „Actes". (1893) blz. 164.
6) „Actes". (1896) blz. 2.
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onweerstaanbare macht van eigen.lijke zielsziekte, liet men,
aldra, het niet blij ven. Van geestesstoornis kwam men tot
zenuwzwakte, slapheid van den wil, in het kort : tot al die
renstoestanden tusschen krankzinnigheid en ongerept verstands-, gevoels- en wilsleven, die men allengs begon bijeen
to vatten onder het begrip „ontaarding", of „verwording".
Het was vooral de Franschman C h a r 1 e s F r e, geneesheer in het beken de krankzinnigeng esticht to Bicetre, door
Wien het verband tussehen zulk een ras-verval en euvelladigheid Lan de orde werd gesteld 1 ). Het schijnt niet
gemakkelijk inhoud en omvang van dat betrekkehjk
nieuwe begrip met juistheid aan to geven. Tot heden is
,.fat wel door nielnand ernstiger bepreefd dan door de .
Briisselsc^heti Iioogleeraar D all e m a g n e. Hij noemt ,,ver W( ^ rding" „degenc rescence") : teruggang van dat weerstandsv-ermogen tegeuover de machten ter ontb.nding in natuur
Cu inensehenwereld om on s p een, dat ons in staat stelt our
in onze ontwikkeling het onmisbaar evenwicht to verkrijgen
en to bewaren ; en zoekt het kenmerk van dat verval deels
in vroegtijdige optering van hem, aan Wien het zich voordoet, deels en vooral in het uitsterven van het ras. 2) Wij
hebben her derhalve dat tragische beloop der dingen voor
ons1 dat wellieht nergens zoo aangrijpend ons tegemoet
treedt als in die reeks van meesterstukken vol kleurenschittering, waar ons V e 1 a s q u e z, in het midden eener
hof'houding van stompzinnige en misvormde narren, de
„inf %nten" heeft vereeuwigd der wegstervende Spaansche
Ha bsburg ers. Nauw zichtbaar beekj e, gaandeweg vermagerend, in het ein.d verdwenen, bijna zonder dat men vast
kan zegg en, waar ' en in welk oogenblik T Ondenkbaar is
het waarlijk niet, dat juist een tijd als de onze zulk eene
ontaarding om zich heen ziet g rij pen. Zijne „beschaving",
toenemend in omvang naarmate zij in diepte verliest, kon
inderdaad zeer licht het bevattingsvermogen van een allengsgrooter aantal gaan stellen op to zware proef. 3) Eene eeuw
1)

C h. F' f' r {'. „DOgOnerescence ca riminalitc " . 1888.

2)

„Actes d p i congres de Geneve " . 1896, blzz. 96 seq.
Taverni op het congres to Parijs (1889). „Actes". blz. 50.

3)
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van „gej aagden", van „menschen, die op hunne zenuwem
„levee", moet wel naast vele krankzinnigen 1) ook vele, ja,.
nog weer ontwrichte zielen tellen.
Bevreemden mag het dus allerminst, zoo men op de
beteekenis dier kwaal voor card en mate der misdadigheid
van lieverlede aandachtig werd gemaakt. Doch waarin die
beteekenis to zoeken ? Hier weer maakt D a 11 e m a g n e den
indruk, een' gelukkigen greep to hebben gedaan, then hij,
voortwerkend langs eene lijn, door P a u 1 S 0111 e r gewezen,
de ongelukkigen, waarvan Kier sprake is, verdeelde in vier
groepen . 2) Men vindt, vooreerst, eronder, wier ontredderde
gestel nogtans hen voor de sarnenleving zoo min beducht
als ongeschikt maakt ; slechts zekere afwijkingen in lichaamsbouw en in manieren, onevenmatigheid, bijvoorbeeld, der
beide aangezichtshelften, een hazelip, een horrelvoet, vernauwing van het gezichtsveld, stotteren, ja, wat al weer
kenmerken hen, als vallend buiten het spoor. Dan zijn er,
in zoo ver wat ernstiger ontwricht, als zij verstoken zijn
van die behoefte aan genegenheid, aan uitwisseling van
diensten, vriendschapsblijken, waarbuiten een maatschappelijk verkeer gelijk het onze het niet kan stellen ; zij maken
alreeds jong zich kenbaar aan ongezeglijkheid, aan trek tot
afzondering, aan onvermogen tot gezetten arbeid, en blijven
Licht balsturig, menschenschuw en rusteloos, hun g ansche
leven lang. Ten derde heeft men een nog weer wat sprekender type; zij hebben niet slechts geen behoefte aan g ezelligen omgang, zij toonen zich van kindsbeen of in plaaazucht, in geniepigheid, in boos humeur puns n aasten vij and ;
en op den duur verscherpt zich pier de menschenschu wheid van de tweede groep tot fellen menschenhaat. En
eindelijk vindt men de volstrekt verOenzaamden ; zij schuwen
de samenleving niet, zij p aten Naar niet; zij schijnen onbewust van Naar bestaan.
Het is haast onnoodig, na die opsomming, uitdrukkelijk
aan to wijzen, waar, in de wereld der „gedegenereerden" het
boevenleger zijne recruten werft. Natuurlijk in de middel1)
2)

G. T a r d e. „Etudes penales & eociales". (1892) biz. 250.
„Actes du congres de Geneve " . 1896 blz. 108.
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groepen. De znenschenschuwen zijn daaronder de ergsten
niet. Hunne zielsverwording brengt rechtstreeksche lust
tot kwaaddoen niet licht voort. Alleen verlamt zij het
remtoestel, wanneer hun weerzin tegen regelmaat en tucht,
hunne onrust, of hunne vadsigheid hen brengen in eene
klem, waar de verleiding om door misdrijf zich to redden
allicht zeer sterk kan zijn 1). Maar erger zijn de ontredderden der derde soort. Hun of keer van rnaatschappelijken.
omg ang behoeft in hun g estel verlangen naar's leveus g enieti.ng en allerminst to hebben g ebluscht. I uteg endeel 1
Maar, rniuder nog dan de zwakkelingen van daare ven gezind, geschikt <'iii het daartoe benoodigde door eerlijkeri
arbeid zich to versehafteu, gevoelen zij tegelijk, bij de gerin^ste opwellitlg tot het klezen van een' onoirbart u weg,

veel slapper da.n die auderen zich geteugeld door den vera_nen breidel van zedelijk instinct ; ja erger ! hunne boo,aardigheid dringt juist dien weg hen op 2 ). Zoo worden
zij allicht tot „instinctive bloed-misdadigers", bun levee_ Lang
tie maatsehappij bedreigeud, die zij aantasten ii hare bestaansvoorwaarden : in levee en in elgendom 3}.
Vormen zoodanige half-krankzinnigen in de armee des
misdrijfs een belangrijk contingent: Op die vraag moeten
de antwoorden wel uiteenloopen, vermits de olntrek van
het begrip „ontaarding ", „verwordin.g ", „ontwrichting ",
„evenwichtsstoornis" tot v(or zeer kort nog uiterst wazig
was gebleven.. Slechts net betrekking tot een onderdeel
dier vraag luidt het bescheid in waarheid trefend eenparig :
in de misdadig erswereld zij dan de breuk der in hun evenwicht gestoorden, der half-zielszieken groot of klein ; noodIottig g root in elk g eval is, onder die misdadige ong elukkigen, het deel, welks geestelijke verwoesting komt op
den kerfstok van den „alcohol". Men kan, in waarheid,
onder het doorlezen der statistieken, door den ijver van
edelaardige geneeskundigen tot het bijlichten van dien
1) ,,.Aetes do congres de (zent^ve". 1896 bli. 108. Cf. i1agnaii op het
(• ongres

tae Parijs. (1889). („A_etes ” blz. 56).
2) „Act.es do emigres de (enCve " . 1896 hlr. 106.
:3) E^^dti blr. 160 seq.
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kanker verzameld, zijn afgrijzen, zijne ontzetting niet bedwingen. Reeds op de rechtstreeksche macht ten kwade,
die de drank over den drinker uitoefent, werpen de cijfers
een ontrustend licht. Men neme, bijvoorbeeld, deze, uit
Belgische statistieken, reopens het derde kwartaal der voorgaande eeuw, getrokken door den Leuvenschen hoogleeraar
M a s o i n: „Van de T eroordeelden ter dood , of wel tot
„levenslangen dwangarbeid, hadden ruim veertig ten honderd
„hunne misdaad onder den invloed van alcohol gepleegd,
„en was de grootere helft aan drank verslaafd geweest." 1).
Nogtans, hoe ernstig ook die regelrechte werking, veel
pijnlijker nog dan van Naar is het kennis nemen van het meer
verwijderd lijden, dat middellijk dit euvel teweegbrengt. Ter
suede bracht nog Bens onlangs to Amsterdam doctor M o r e 1
de olide rekening ter sprake van wat in het tijdsverloop van
drie kwart eeuw de kinderen en kindskinderen, nit een drankzuchtig vrouwmensch gesproten, aan staat en maatschappij
hadden gekost. De schadepost beli.ep, aan onverdiend
levensonderhoud in tucht- en werkhuizen, en, voorts, aan
kosten, schaden en interessen wegens berokkend nadeel,
de klein i gheid van drie millioenen guldens 2). Ook mag
het wel ooze bezorgde aandacht trekken, wat Mejuffrouw
R a b i n o v i. t e h tezelfder plaatse meedeelde van hare bevindingen aangaande de of komst der misdadige jeugd.
Aan weerszijden van den Oceaan, to Parijs en in den staat
New-York, had zij de doopceel van een aantal jonge boosdoeners g elicht ; en beide malen was het Naar gebleken,
dat zich daarbij op ieder honderdtal een 48 dronkemanskinderen bevonden 3). Maar treffend boven alles zijn de
onthulling gen, waarmee doctor L e g r a i n zijne hoorders
stichtte to Geneve 4). „Tk ben", schreef deze in zijn ,,rapport", „ik ben, persoonlijk, vier geslachten van dronkaards
„nagegaan in 215 familien, ... en als ik nit die vier alle
1) Mededeeling van Strnelen op het congres to Genbve. („Actes”
blz. 262).
2) ,,S ne congres d'anthropologie crirninelle. Rapports".(1901) blzz. 53 seq.
3) Eodem, blz. 190.
4) „Actes du congres de Geneve " . (1896) blzz. 160 segq.
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„gevallen van ontaarding in de rijke versch.eidenheid hunner
„vormen bij eentel, kom ik tot een g eheel van 814 min of
„meer verworden gestellen. Wat beteekent, dat, van het
„bestudeerde dronkemannen-nakroost, er bij elk drietal een
,,was, waaraan de voorvaderlijke zonde werd bezocht. Onder
„die ruins 800 ongelukkigen waren 343 zelven aan alkohol
„verslaafd ; 496 vertoonden min of weer sprekende ont„aardin g steekeuen ; 113 bleken geheel afg estompt voor de
„ouderscheiding tusschen • oed en kwaad ; 163 lede n aan
,,stuipen en andere zenuwkwalen ; haast evenveel waren
.,krailkzin n i.g, terwij 1 93 heenging en aan terin;; en 1 74, hetzij
.,dood ter wereld kwaren, hetzij terstutld na de ;; eboorte
„stier` en. %iedaar den brnto-afval, waarop het alcoholislne
,de salnenleviug koint to staatl." ,,11'Iag lllen dat euvel dais
.,niet bn<udmerken als liet zwaard ter verdelging der heden„daagsehe v olkeren
Hoe blies doetor ( a r Ll 1 e r het weteu., dat in zulke
ijfers wordt v erkreti e ll, op eeninaal ziel en levee in, toeii

hij to Amsterdam de jongensjarei van dexi zoon des dronkaa,rds dus beschreef 1 ) : „Ass kind, onderscheidt zich de
„toekornsti~ e held der straf'zitting en veelal door niet eene
,,enkele in het oog vallende bijzonderheid. Meestal vlug
,,en lenig van geest, rnaakt hij op de schoolbanken g een
,.kwaad fig uur. Dan komt de overgang sleeftij d. Ong estadig
„in voorkeur en liefhebberijen, weet hij zich niet to plooien
„naar de eischen eener geregelde bezigheid. Zonder opzicht,
,,of goeden rand, laat hij zich meestal gaan, waarheen ziju
,,tuchtelooze acrd here voert. En krachtens eerie nood,,lottig e zielsafli.niteit raakt hij verzeild in kameraadschap,
„die op zijn verder lot beslissend in zal werken. Niets is
„rampzalig er dan zoo'n slenterclubj e van twee of drie reeds
,,instinctief ontredderde naturen, waar elk zijn' eigen inbreng
„stort van kwade neiging, of schadedoende hebbelijkheid.
„De kiemen des verderfs, die, zonder de aanraking met
,,even worm stekige kameraden, misschien nog hem waren
„gebleven, ontluiken door den omgang, door die behoefte
1) ,,3rne ungrc's d'authrupalogie ei •iininelle. Rapport " . (1101) b1'. 3'4.
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„aan bluf en grootspraak, die in het groepleven van zulko
„gebrekkig e wezens niet missen kan zich to doen gelden."
En nu plaatse men eens voor een oogenblik naast getallen - figguren, als daareven verstrekt werden met het oog
op landen, waar het drankmisbruik vrij spel heeft, een
groepje cijfers uit de statistiek van een' Bier staten die den
moed hebben g ehad het verslindend ondier to vatten bij de
horens. Daaronder staat wel Noorweg en vooraan 1). Nu dan;
terwijl in het derde deel eener eeuw, dat er verliep tusschen
de jaren 1843 en 1879, het zielental toenam met bijna 50
ten honderd, daalde er tegelij k het alcohol-verbruik met
omstreeks 66 procent, waarmee g ewezen wordt op eene
vermindering van 80°/s per hoofd. Tegelijk zonk er het
g etal der veroordeeling en van 249 op ieder honderdduizendtal
ingezetenen tot 180. Het cijfer der bedeelden viel van 4 op
31 3 ten honderd der bevolking . En ten slotte klom er, nog
wel binnen een veel korter tijdperk dan het evengenoemde, het
bedrag des volksvermogens van gemiddeld 496 tot 725 kronen
per inwoner. Inderdaad, men behoeft niet to zweren bij
statistische tabellen in het alg emeen, om zulke opg aven to
kensehetsen, als van eene onwePrstaanbare overtuigingskracht.
Ontdekking en als de her vermelde : (de aanwezigheid
van zoovele krankzinnigen onder de beklaagden, die de
rechterlijke macht toerekeningsvatbaar verklaart, de verhoogde kans op misdrijf bij verworden naturen, inzonderheid
bij dronkaards en hunne nakomelingschap) verdienden alles-zins de belangstelling, die zij wekten. Vooral, zoover de
onderzoekers, Wien zij to danken waren, zich vrij hielden
van het menschelijk zwak om van hunne v ondsten stokpaardj es to maken, en daarop blindelings to gaan doordraven.
ITitdrukkelijk werd zelfs door meer dan den,
zij kenden
hunne Pappenheimers i voor dat gevaar gewaarschuwd.
Met klem weerklonk het vermaan, nit deze dingen nu geen
munt to slaan voor nieuwe eenzijdigheid, maar naast de
medewerkende oorzaken, hier aan het licht g ebracht, (ziels1) „A ctes

Cell

eongres de Geneve". (1896) blz. 163.
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ziekte, evenwichtsstoornis, geerfde zwakheid van wil) ook
andere invloeden, met name die der samenleving, in het
oog to houden. Reeds to Geneve waarschuwde A ii m e n a,
dat men het wangedrag van „erfelijk belaste" lieden toch
niet to spoedib toe zou schrijven aan lichamelijke ontreddering alleen. Wat erfelijkheid schijnt, is dikwijls goeddeels
nabootsinb . Het voorbeeld, van verliederlijking b egg even door
een' dronken vader, het diepb ezonken levenspeil der gansche
buurt, doet ook het zij ne. Hoe v aak niet komt een enkel
kind uit zoo'n. gezin, „belast" zoo goed als de aiideren,
inaar door en ~unsti.g toeval tijdig overgebracht naar
zedelijk gez4mder dampkring, boven bidden en wensehen
tere(ht ! 1 ) Iii gelijken geest weer de C-eiitsehe abt Dc Bacts
< ^ , het toevluchtsoord to Valle di Pompei, waar under our(f eel ku11dig e beha n dellil ti Pell aantal kinderen van misdadl-

gers gehikkig werden grootgebracht). Ziju landgenoot
S t r u e 1 e a s dron.g bij dezelfde gelegenheid dat denkbeeld
nog wat aan . En. to Amsterdam deed Pau 1 (.- a r n i e r,
Coen hij de euvelen der kameraadschap tusschen v6orbesehikte straatbeng els in het licht steide, met nadruk nitkomen, hoe bier het ten deele, zeker, erfelijk, loch anderdeels ook wear „soeiaal" karakter van de oorzaken des
iiiisdrijfs helder aau het li g ht kwam.4)
Maar jawel ! 71egen_ de bierkade is het kwaad vechten.
De hebbelijkheid urn iedere daad op rekening to stellen
T au een drijfveer en elk verschijnsel tot eene enkelvoudige
oorzaak to herleiden is veel to streelend voor onze geestelijke gemakzucht, schjjnt ook to wel zich to verstaan met
het half-juist, maar tevens half-bedeukelijk spreukje, dat
„eenvoud keninerk van het ware" noemt, dan dat zulke
geruchtmakende onthulling •en niet voedsel zouden hebben
aegeven aan eene hervatte poging om geheel de misdadigerswetenschap to plaatsen op eene eenige g rondzuil. De g eleg enheid leek inderdaad thans schoon om Bens voor g oed to
1} ,.At'te

(1u C t i'e . de (.an&vf'''. (1896) hl%. 49.

w) 1 )dem blz. 91.
3) Eodew blz. 266.
4) „erne ougr

1'a ithropoI^^gie r • iminelle. R,apports^' ( 1901) blz. 324,
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breken met het streven van lieden als M a n o u v r i e r en
L a c a s s a g n e, die heel de boevenstudie poogden aan to
haken aan het onderzoek naar de wetten der samenleving,
en om nog to redden wat to redden viel van de methode,
die steeds L o m b r o s o's en der zijnen voorkeur had gehad :
doorvorsching van bouw, verrichtingen en aanleg des mismisdadigers zelven. Het atavisme-bijgeloof mocht dan dood
blijven en begraven ; dit eene scheen nu Loch door al de
onthullingen, waartoe de scoot van M a u d s 1 e y was uitg ebaan, verheven boven elken redelijken twijfel: de misdaad,
Seen ziekteverschijnsel ; hare bestrijding, taa,k der geneeskunde.
Het is opmerkelijk, inderdaad, hoe, bij de achtereenvolgende dagvaarten van de beoefenaars der misdadigerswetensehap, die „thesis," onder Lo m b r o s o 's invallen aanvankelij k weinig opgelet, alleng s aanhang heeft gewonnen,
then eons eon waaghals Naar had onderstreept. Zij word to
Rome en to Parijs haast niet gehoord. To Brussel het eerst
bond Dr. J e 1 g e r s m a, thans hoogleeraar to Leiden, de kat
de bel aan. 1) TTitgaande van do verzekerdheid, dat „de
„g eboren misdadiger" bestaat, g of hij zich m oeite het verm oeden waar to maken, dat de bekende ontaardina s-teekenen,
bij den verstokten booswicht zoo veelvuldig, zich huwen
aan eene hersenafwijking op soortgelijke geheimzinnibe
wijze als roode vlekjes op den buikwand gepaard gain met
typheuse koorts. Die hersenstoornis achtte hij eenvoudig
de li.chaamskeerzijde van den bekenden vorin des waanzins,
die in volslagen onverschilligheid voor het onderscheid van
good en kwaad zich nit. Met eene beknopte toetsing en verwerping van alle proeven uit den laatsten tijd om tusschen
boeven en krankzinnig en. eon kenmerkend verschil to ontdekken, word dan in het eind de eenzelvigheid dier beide
groepen nog nader aangedrongen.
De vlieger g ing niet op. Dr. Ma s o i n, die onder het
schild van geen' geringere dan Kr a f f t E bin g met nadruk
het onderscheid kwam handhaven tusschen misdadigers en
zielszieken, bleef van den leant des inleiders onweersproken. 2)
1). ,.Actes". (1893) blz. 32 segq.
2). Eodem. blz. 279 segq.
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Wie echter mocht gemeend hebben, dat daarmee het denkbeeld zelf ter g arde was besteld, zou door het vervolg wel
zijn ontgoocheld. Het dook to Geneve weer- omhoog, nu uit
versehillende hoeken, en zonder op eene zoo afdoende tegenspraak to stuiten, als het to voren had ontmoet. De ij verige
D rn it r i. Drill, rechtskundig ambtenaar in een ministerieel
bureau to Petersburg, vrij geesterig wij sg eer in zij ne onbezette
siren, belijk een noon van een verdomperd y olk, die steelsgewijze van den boom der kennis snoept, dat pleegt to zijn, vond
p het congres van '96, ass vroeger reeds, het noodig nog eens
in eeu rapport van negen bladzijden to handelen over gron.dslar;en en duel del• erantwoordelijkheid iu het strafreeht. 1)
Hij stelde in plat stalk, als door de boevenwetensehap bewezen,
„dat de versehijnselen der zielsziekten, untredderin^;e^i en af,,wijkingeii, en de versehijT1selen des misdrijfS, schootl onder„scheiden, waar het up soortbepaling van bijzonderheden
..aankomt, versehillen noch in aard noch ook in oorsprong.. .
„let zijn twee feitengroepen, underling verbonden en ver,,want... Welaan dan, g oo dat waar is, behoort ook (aldus
„besloot D in i t r i D r ill) de af'werende werkzaamheid van
„het strafrecht, uu ja, in middelen en kleinigheden eigen„aardib, mar in beginsel en leidende b edachte aan de be„strijdinb der krankzinnigheid gelijk to zijn". En nog wat
minder omslag rnaakte, bij dezelfde gelegenheid, L o mb r o s o 's trouwe sehildknaap L a s c h i. „Ass" (schreef hij) )
„zielszieke afgestomptheid voor het onderseheid van goed en
„kwaad in waarheid alle pogingen des opvoeders verijdelt,
„dan moet men dezen vervangen door den geneesheer, en
„dan zal de misdadiger der toekomst in het ziekenhuis zijn e
„plaats vinden."
Sinds was het g erommel niet meer van de lucht. Den
lezenden landgenoot bij name althans bekend is zekerlijk
wel Dr. A 1 e t r i n o, die thans de boevenstudie vertegenwoordigt aan de gemeentelijke universiteit to Amsterdam.
In zijn.e „Twee opstellen" gaf hij L a s c h i noch op het
stuk van onvervaardheid, noch ook van... vlugheid in het
1)
2)

„Actes " . (1896) blz. 67 segq.
„Ades " , (1896) blz. 238,
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gevolgentrekken zelfs het geringste toe 1). De schrijver
noemde het „bewezen", dat de boef zijne misdaden bedreef
ten gevolge van geestesstoornis. Immers : (zoo redeneerde
hij) het bestaan van wat M o r e 1 „le fou moral" heeft gedoopt, „den gedegenereerde, is boven allen twijfel verheven.
„Het is ook bewezen, dat de misdadiger eene reeks van
„kenteekenen vertoont, overeenkomend met die van den
„ „fou moral". Die misdadigerskenteeken en zijn hoogst„waarschijnlijk, ja, zeker, een gevolg van degeneratie".. .
Voegt men bij dat alles nog de erfelijkheid, „dan moet
„men tot het besluit komen, dat misdadiger en gedegene„reerde een zijn". In de rapporten, eindelijk, voor het congres to Amsterdam ontmoet ge de gelijkstelling van zielsziekte of van stoornis in het zi.elsevenwicht met neiging
tot misdadigheid van stap tot stag. „Het vraagstuk van
„den recidivist zal voortaan", daarvan verklaarde zich M o r e 1
verzekerd, „wel grootendeels tot den bevoegdheidskring van
„den krankzinnigenarts behooren" 2). „Eens voor altijd",
zoo mengde zich een hooggeleerde Spanj card, D o r a do,
in dat koor, „wij moeten breken met de straffen, om niet
„weer aan jets anders hulp to vragen dan aan maatregelen
„van behoud, genezing en bescherming . In alle zoogenaamde
„overtreders zonder uitzondering zie men slechts ongeluk„kigen, die, als hunne lotgenooten over het geheel, behoefte
„hebben aan p ulp en medelijden" 3). En G i n a Lo m b r o s o,
ook in trek naar het ongewone, haars vaders waardig kind,
noemde het misdrijf niet slechts regelmatig nit ziekelijkheid ontsproten, maar van het gestaltenrijk „complex", dat
men „degeneratie" noemt, nog maar den lichtsten vorm ! 4)
Thans is de weg gebaand, het oogenblik gekomen tot
juist verstand van de bij zondere plaats, die in de wereld,
waar men zich voor deze nieuwigheden warm maakt, wordt
ingenomen door E n r i c o F e r r i. Meer dan een vroeger
1)
2)
3)
4)

„Twee opstellen over crimineele anthropologie " . (1898) blzz. 20. seq.
„Rapports". (1901) blz. 48.
Eodem blz. 90.
Eodem blz. 322.
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heeft het cong res to Amsterdam zijn' naam gebracht op
idler lippen. o zekerlijk, men noemde Lo m b r o s o ook.
Men deed het met achting, maar er was daarin jets van
lien killers eerbied, waarmee" men zich van eene voorbijgegane grootheid afmaakt. Doch nauwelijks hoordet ge
den naam F e r r i, of er klonk g eestdrift in de stem. Kortom :
L o m b r o s o mocht in de „cavalcade" nog de eer g enieten
van het paradepaard, „the favourite" was de tinder.
Hoe komt dat :' ongetwijfeld voor een deel door g root
versehil in oppervlakkige gaven. Welke talenten men
L o m 1) r o s <_> inoge toekennen, de schitterglans, die den_ congresmau roenl verschaft, ontbreekt hem to eenen male.
Hij is noch snedig , u och ook wed ter tale, tenzij dan wellicht in ziple inoedertaa1, die op congressen hem niet dienen
kaii, en mist volkomen de goedmoedigheid, die zulke feilen
doet vergeven . Hoe tinders is F e r r i! Het toonbeeld van
den pleiter. Hij kep t een' twijfel en g eerie open vra g en.
Hij weet op ieder raadsel Bens voor ;oed beseheid en is
van oogenblik tot oogenblik gereed om tegensprekers finks
to woord to staan. De Fransche taal hanteert hij even
glad als zijne eigene, en zekere ridderlijke openheid verzekert hem het voorrecht, dat niemand hem ook zelfs deli
wildsten degenstoot ten slotte euvel duidt. Boven den
zwaren, oubeholpen beer heeft zulk een lenige en toch g espierde puma heel wat v6or.
Toch is de gansche oorzaak van F e r r is „prestige"
met het v6orgaande nog niet genoemd. Zij ligt ten deele
dieper. De spreekgave van den. Belgischen oud-minister
L e j e u n e is onvergelijkelij k edeler, fij ner dan van den
Italiaanschen volkstribuun. Nogtans verzekerde die schooner
gave Naar' bezitter ten hoogste somtijds een „succes d'es,,time" ; de held van een congres was Zijne Excellentie nooit.
Dat die positie het deel wend van F err i, het ligt
hieraan. Hij is haast sinds den aanvang de „misdadigers„wetenschap" geweest. Van stonde aan heeft hij hare stile
onderstellingen gepeild en in systeem gebracht, hare beide
hoofduitloopers ook gevoeld en .amen in het licht gesteld.
Door hem is het scherpst, voor een deel althans, de strek-
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king afgedacht van de beginselen, die opgesloten lagen in
den eisch, dat men bij het bestudeeren dezer dingen de
methode volgen zoti der natuurvorsching. Bij hem ook
vonden steeds gelijkelijk erkentenis de beide slotsommen,
wier vergelijkende waardeering g een' tijd lang dreigde tweedracht aan to zullen stokers in het kamp : het karakter
der misdaad, als maatschappelij k feit, en als een ziekteverschijnsel des misdadigers. Zoo juicht de boevenstudie
in F e r r i den redenaar toe, den advokaat, zeker die beiden
ook, maar bovenal hare eigene belichaming. In hem is het
woord der misdadigerswetenschap vleesch geworden.
F e r r i verzuimt geene gelegenheid om de volstrekte
tegenstelling uit to meten tusschen de vroegere, de „clas„sieke" school en „de nieuwere". Gehjk de eerste zich heeft
toegelegd op de afgetrokken studie van het misdrijf als
rechtsverband tusschen eene wet en eens menschen daad,
zoo stelt zich de andere vo6r : het op feiten steunend onderzoek des misdrijfs, als product van den persoon, die het pleegt,
en de omgeving, die op hem werkt. Het classieke strarecht,
verder, schermt met postulaten. Te weten : deze drie :
Vooreerst : dat de misdadiger een mensch is als anderen,
met in hoofdzaak dezelfde denkbeelden en g evoelens.
Ten tweecle : dat straffen inderdaad ten g evolge hebben,
toeneming van vergrijpen to beletten.
Ten clerde : dat wij menschen een' „vrijen wil" bezitten en deswege aansprakelijk zijn voor onze daden. Daartegenover stelt het andere, dat men maar even heeft to
treden buiten den scholastischen gedachtenkrin g der „clas„sieken" om de met feiten rekenende wetenschappen van
menschelijk leven en samenleven op alle drie die punten het
lijnrecht tegendeel to hooren verkondigen.
Vooreerst : wat den misdadiger betreft, dat hij om tat
van afwijkingen is to beschouwen als eene zeer bijzondere
spelingg van ons geslacht.
Ten tweede : wat het vergrijp aangaat, dat op zijne toefeming en vermindering heel andere oorzaken inwerken,
dan wettelijke straffen, door rechters opgelegd.
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de zoog enaamd „vrije wil" slechts eene
zelf beg oocheling is, g elogenstraft door de feiten der physiologie en der positive zielkunde.
.Het is dat drietal grondtrekken zijner school, dat zich
F e r r i. voor oog en houdt, als hij in zijn voornaamste werk
„Sociologie Criminelle" achtereenvolgens handelt : van de
g egevens der boevenstudie, van de u.itkomsten der maatschappelijke cijferfiguren en van de nieuwere leer der aansprakelijkheid, oni dan met een program van practische
hervorming splarn nen to besluiten.
Oorlog d us aan de buitenstanders. Maar dan daarueveus, eu in die verbinding doet zich het geboreu schoolI14 ^ 4 )bl ken i1 e n : v erdraagzaamhei.d, zoo, v eel slec;h is lnoti eijk,
.j eg e ti 1 de l 1 i ii sg•eii ooten des getoof's. 'i ussehezi „c •lassieken ,.
cii ., n teuwere ii" a c•1 t F err i gee verg elijk denkbaar. Tusscheu
t o ,, n i euweren ', i n teg endeel , van alle g acting is hi het
leveed vergelijk. Dat bhjkt terstond al, waar hij wapen`chouwing houdt over de voornaamste afdeeling en in het
1 eg er van L o m b r o s o's getrouwen. Wat vindt hij zelfs reeds
char Pen' bonten troop! De naaste gg eestverwanten van den
meester eerst : hen, die zoo in het lichaam als in het zieleleven des misdadigers de sporen vinden van zijn' wilden
«c >rzaat. Dan, een stag verder, C o 1 a j a n n i, het zoeken naar
eene lichamelijke ualatenschap der wilden opgevend, om het
g eloof aan de overervi.ng hunner g emoedshoedanig heden to
behouden. Voorts : B e n e d i c t, die de oplossing van het
raadsel der misdadigheid aan zenuwzwakte vraag t, M a r r o,
door wien ze in bloedarmoP der hersenen wordt gezocht,
F e r e, die het begrip „verwording" aan de orde stelde,
a r 0 fa 10, en wie al nicer :' Hen alien zoekt F e r r i ten
slotte to verzamelen in de belijdenis van een formulier van
eenig held, door hem bedacht en opg esteld. Het is het g geioof, dat de g eboren boef, en ook, ofschoon in mindere
mate, de gelegenheidsmisdadiger lijdt aan eon' vorm van
zielsafwijking, die men kan noemen : „misdrijfzuchtig zenuw„lijden", en waaraan, bij den eon in hoogeren graced dan
hij den ander, zich regelmatig huwen, zoowel verschijnselen
van „atavisme", als van gestoorde ontwikkeling, „neurasTeib d ercie : dat
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„theme", epileptische krampaanvallen, of ontaarding . Ziedaar het „credo", met welks prediking F e r r i de spraakverwarring in de „Italiaansche" helft der „school" hoopt to doen
wijken voor den broederzin van eene kudde order eenen
herder, een Lombrosistendom hoog boven geloofsverdeeldheid.
Daar, echter, houdt zijn middelaarsijver nog niet op.
Ook tusschen Frankrij k en Italie bouwt hij eene brug der
verzoening. En wie is weer dan hij daartoe gerechtigd,
die reeds in zijne „nuovi orizonti", bij alle trouw jegens
Lombroso's hoofdgedachten, zoo groot gewicht hechtte aan
den invloed van den maatschappelijken dampkring P Zoo
iemand, mag dus hij aan de eerste „formula concordiae"
nog deze tweede toevoegen : geen misdrijf is ooit vrucht
der straks g enoemde zenuwaandoening alleen. Neen, elk
vergrij p van welken booswicht het zij heeft steeds, behalve
drijfveeren, in de natuur en het gestel des schuldigen gegeven, nog bovendien sociale oorzaken. Slechts is bij het
gene misdrijf en het andere de verhouding tusschen de
beteekenis dier beide groepen van drijf krachten ongelijk.
Er zijn er, waar nit alle omstandigheden blijkt, hoe het
overwicht zich aan de zijde der persoonlijke voorbeschikking
bey ond; de gegevens van buiten vormden slechts de aanleiding, waardoor die machten der duisternis werden losgebonden. Daar heeft men met gewoonte-booswichten to
doen. Er zijn er echter ook, waarvan het omgekeerde
geldt ; het zwaartepunt lag er in de verlokking van een'
g egeven toestand, waarvoor de in zich zelve g eringe neiging
tot het kwaad bezweek. Pat zijn de misstappen der gelegenheidsmisdadigers.
Nog nader laat nu weer die hoofdsplitsing in tweeen
zich uitwerken tot eene vijfvoudige. Men vindt dan, om
to beg innen, onder de misdadigers der eerste soort eene
onderafdeeling, gevaarlijk boven alle, van hen, Wier euveldaad is voortbewogen door blijkbare krankzinnigheid. Met
die geduchtste groep door tusschenvormen als den epilepticus en den, in zedelijken zin, stompzinnige verbonden,
teekent dan verder zich eene tweede klasse of dergenen,
die, schoon niet lijdende aan een' kennelijken vorm van
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waanzin, al sinds hunne prille jeugd eene ziekelijke boos:aardig heid hebben aan den dag gelegd. Ret derde onderdeel
der ergste helft ten slotte vormen de boeven nit gewoonte,
zij, Wien het kwaaddoen, eerst door gunstig a gelegenheden
uitgelokt, door oefening in het eind eene tweede natuur is
geworden. In soortgelijken trant mag nu ten laatste ook
under de gelegenheidsmisdadigers een minst to duchten
groepj e worden afgezonderd, waar het bedreven feit zijne
drijf kracht vond in uiterlijke prikkels, als niet dan zeer,
zeer zelden met die sterkte zich doen g evoelen.
En ais wij nn vain de gegevens der eigenlijke boevenstudie Bens overgaau naar de getallen-figuren van de weten^c•11a [) der sainetlleving, wat zien wij daar
uoreerst brengt ons die statistiek op het spoor van
e -m e merkwaardig e reg elrnaat, die schrijver aanduidt als
„de wet der crimiueele verzadiging ". Gelijk ge (dus verklaart hij zich daarover nader) in zekere hoeveelheid water,
bp een' g eg even warmteg raad, van deze of die bepaalde
chemische zelfstandigheid ,juist zulk een' voorraad zult vermogen op to lossen en g een atoom daarboven, of beneden,
zoo zult ge in een' zekeren staat der maatschappij, bij deze
en die gegeven, deels persoonlijke, deels kosmisehe toestanden, ,j uist zooveel misdrijven zien pleg en, g een enkel meer,
g een enkel minder.
Let (alzoo gaat hij ter rechtvaardiging voort) let op
de cijfers van de statistiek voor Frankrijk. Ge ziet er
sours op Bens de ernstige vergrijpen tegen personen toeuemen. Wa,nneer 2 In deze drie g evallen : hetzij in j aren
van politische beroering ; hetzij in buitensporig heete zomers ;
of wel bij uiterst ruim verbruik van vleesch, van graan,
van wijn. En lichtere vergrijpen van dien aard 2 Hun aantal
slingert 6ok net overvloed of schaarschte van den wijnoogst.
Hetzelfde g eldt van misdrij ven teg en het vermogen. Hunne
veelvuldigheid rijst en daalt met des to grooter schokken,
naar mate, onder het kapitalistisch stelsel, de goederenwereld over het algemeen in onstandvastiger evenwicht
verkeert. De sterkste rijzing vindt ge in dagen van geschokt
erediet, geldschaarschte, misgewas. Terwijl geringere schomg
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meling ook tusschen strenge en zachte winters valt to meldeu.
Wat leert die „wet der crimineele verzadiging" ? Hoofdzakelijk dit : dat stra jj'en, waarin men tot dusver steeds,
behoudens bij eerie stichtelijke gelegenheidsontboezemin_a,
het beste middel tegen het misdrijf dacht g evon den, op
verre na niet zoo doeltreffend zijn als men beweert. Want
de vergrijpen nemen toe en nemen of dank zij een samenstel van tal van andere oorzaken, die met een straffenstelsel, vlug geschreven in een wetboek, en even viug door
rechters toegepast, niets hebben nit to staan.
Het betoog ten gunste van die krasse stelling put
F err i deels nit geschiedenis en statistiek, deels nit zielkundige overweging. Denk (zegt hij) eens aan het oude
Rome, aan zijne strafwetten, gedurig weer verscherpt, wiji
zij niet hielpen, tegen zoo menig ingekankerd kwaad : tegen
het ongehuwde levee, en allerhande vorm van zedeloosheid.
Denk voorts ook aan zijn machteloos woedeu tegen het
Christendom. Herinner u de gelijksoortige mislukking der
maatregelen, door het Rome van St. Petrus beraamd en
uitgevoerd tegen de ketterij. Let op de telkenmaal vernieuwde, en daardoor tegen wil en dank hare eigene onmacht
aan het licht brengende strafwetten op godslastering . En
neem daarbij vooral ook dit in acht : dat de vermeerdering
der misdadigheid in onze dagen gepaard gaat met verscherpte
rechtspraak.
Trouwens : wat vreemds steekt in dat alles :' Hebben
niet de boeven, zelfs de gelegenheidsmisdadigers, met wilden
en met kinderen dezen trek gemeen, dat zij het gevolg van
hunne daad, ook zelfs het pijnlijkste, niet tellen ? Waar de
omgeving meewerkt, (getuige het onze stiptheid in het
betalen van oninvorderbare speelschulden !) daar zijn Beene
straffen noodig. Waar zij dat niet doet, treft de straf geen doel.
Neen, wilt ge waarlijk het kwaaddoen tegengaan, straf
niet de daad, maar werk op de motieven. Voorkom de koorts,
in stee van met „quinine" de kat to sluiten in den kelder.1)
1) Merkwaardig genoeg vindt men dat denkbeeld reeds in een decreet
van koning Fred e r i k III der beide Sicilien uit 1325. „Het is beter de
.,bronnen der misdaad to stoppen, dan de bedrijvers to straffen". (K. K r a u s
„Im kerker vor u, nach Christus " (1895) blz. 135.)
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her hebben onze wettenknutselaars inderdaad eene reeks
verzuimen goed to maken, to breken met wel menige noodlottige sleur. Te breken, onder andere, met belemmering
van internationaal handelsverkeer, die den prijs der noodigste
levensxniddelen omhoog drijft. Te breken met onbillijkheden
in het belasting stelsel, die verbittering wekken. Te breken
met het vrijlaten van alcoholproductie en -slijtage, dat de
schare v ergiftigt. Te breken met de uitgifte van papieren
eld, die tc ^t vervalsching en tot namaak uitlokt. Te breken
met hunue ()nverschilligheid voor 's y olks huisvesting, die
^ tl rei l teid en erg er ! k weekt. Te breken met hunne \T erwaar1« ^ c ^ zin der . ^ penbare wegen en der gemeentelijke verliehtixxg,
waardl • zi_j < ^ iize eiligheid verkorten. Laat hen met alle
middeiti \ r ^ orzc ^ r aaumoedigen en zuinigheid, niet in de
bi a tste p1 aat do mr grootere bekendheid to g even aan de
l a-- v c ^lki ^_r g sl eer van Malt h us. Laat eindelijk hen paal e n

perk stel l e n a n n de vrij e tekoopbieding van wapenen, aan
de bedeti aarten, aa_n de verinenigvuldiging der kloosters,
ann het gedwon ;•PIS. priester-celibaat, aan de veelheid der
fi estdageli,

waarop men niet mag arbeiden en dus zich
li g ht verliederlijkt. aan de uitgave van vuile boeken en de
' ^penbaarmaking vaxi opzi.enbarende strafgedingen. Daar en
a n n ettelij ke a ndere punten behoort de hef boom g ang ezet.
., Preventlou is better than cure" 1).
T og tans : niet alle kwaad laat zich voorkomen. Er
moet cook worden ingegrepen na de gepleegde daad. Een
strafrecht, of, althans, eene inrichting, die zijne task, en
llefst wat beter, waarneernt, is onmisbaar. Aansprakelijk
VO( )r zijn lnisdrijf inoet de dader blijven. Hoe stelt zich
dau F e r r i die inrichtin g in eene wereld, die naar hem wil
luisteren, voor :' Boven alles : waar bergt hij de aansprakelijkheid, siuds toch door hem het bedreven euvel niet langer
als eene daad van boozen wil, maar bloot als een natuurfeit
wordt geduid
1) Men vergelijke L o m b r o s o ' s weaken in denzelfden ;eest („_Ac^tea
do ('c ^ngres de Geneve''. (1896) blz. 322 seq.) met Bien merkwaardigen rand:
. \' on a1 niet to veel onderwijs !”
2) Terwijl tot Slier in hootdzoak de inhoud del• „Soeiologie Criminelle'
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Het beseheid is zeer eenvoudig. Hij stelt voor de „mo„reele verantwoordelijkheid" der classieken een nieuw begrip
dat der „sociale" in de plaats. Iedere mensch, (zegt hij), is
rekenschap schuldig aan de maatschappij reeds wegens het
feit alleen, dat hij in haar midden leeft. Immers : van de
gemeenschap gaat een weerslag uit op elk persoonlij k doen
of laten, al naar gelang dit, pier en thans, hetzij bevorderlijk, hetzij nadeelig is to achten voor hare levensv6or-waarden. R o b i n s o n C r u s o e op zijn onbewoond eiland
kon noch misdadig noch aansprakelijk zijn. Hij zal ziek
kunnen wezen, zwak, al wat men wil. Maar hij zal geen
vergrijp kunnen plegen nosh straf ondergaan. Want daarvoor is tegenover een' handelend mensch ten minste een
ander, of eigenlijk eene groep van anderen noodig.
Onze „sociale" rekenplichtigheid rust dus op alle boosdoeners, zij mogen dan krankzinnigen, misdadig ers van
nature, of enkel driftkoppen zijn. Slechts wil die rekenplichtigheid niets tinders zeggen, dan dit : dat j uist zoo, als een
men sch tegen een' anderen mensch in noodweer handelt^.
ook onze samenleving uit zelibehoud zich tegen de daden
dier boosdoeners to weer stelt, geheel afgezien van hunne
dusgenaamde zedelijke schuld, die trouwens nooit een anderzich vermeten kan to schatten en to oordeelen.
De verschillende gesteldheid der kwaadplegers (de
waanzin des eenen, de aaugeboren hebbelijkheid des anderen,
de verkregen hebbelijkheid van een' derde, de drift van
een' vierde) kan en mag slechts de wij ze bepalen, waarop
de samenleving tegen elk hunner zich beveiligt. Die beveiliging zelve blijft zich steeds gelijk. Dat het om haar en
Naar alleen to doen is, wordt sinds eene eeuw verstaan en
in practijk gebracht met opzicht tot lijders aan zielsziekten..
Nog omstreeks 1801 werd hunne krankheid aang emerkt
als voortgesproten nit wrevelmoedige verzaking van het
pad der deugd en de vreeze des Heeren. Bij die opvatting
beknopt wend wedrgegeven, volgt nu verder eene vrije vertolking yam
Per r i s eigen samenvatting zijner denkbeelden op het Congres to Geneve..
(„Actea” 1896, blz. 308 seq. vrg, ook „Rapport5 d pi Sine congree " . 1901;.
blz. 225 segq.)
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pasten de oude kerkerholen, ketenen, foltertuig en en dwangbuizen. Sinds echter wetenschappelijk onderzoek den waanzin leerde erkennen voor een' ziektevorm, verdwenen die
barbaarschheden om plaats to maken voor hospitalen en
zelfs voor vriendelijke villa-dorpen, waar men den lijders
zooveel mogelijk dwang bespaart. „Publiek" bhjft daarmee
nit een oud vooroordeel spotters. De wetensehap zet door.
Welnu, wat men voor die zoo blijkbaar kranken heeft
g edaan, men doe het ook voor de misdadi g ers, die krank
zijn evengoed, alleen wat minder blijkbaar. Men bepale zich
tot sociale zel fv erdedig ing, daarbij slechts i eder dier to
duchteu zieken bej eg ene nd naar zijn' bij zou derem 1 card.
Voor zimike boosdoeners, die aau clinische iilerkteeken en
zich den geneesheer aanstouds kenbaar makeml als iii htinlie
g eestvermog ens g estoord, zijn aaparte gestichte n. to wenschen.
^^'e^;•eilo^T er hem, die bij hoog e uitzondering iii drift zich
vergreep, of zwichtte voor eene moeilijk wePrstaanbare verIeiding , zij men tevreden met g estreng e beteriiigsplicht
jegens den benadeelde. Meer veelheid van gevoeletis kan
bestaan nopens de beste keuze in middelsoortige gevallen
tusschezi die twee uitersten in. Nog jonge menschen, die,
schoomi zij bezweken voor eene alledaagsche verleidin ,
gegronde hoop doen koesteren op beterschap, halen allicht
het doeltreflendst den achterstand hunner opvoeding in,
zoo men hen opzendt naar eene landbouwkolonie, of naar
eene inrichting, geschoeid op de leest van het veelbesprokene model-gesticht to Elmira in den staat New York.
Met hen, ten slotte, aan wie, vertnoedelijk, niet veel meer
to veranderen valt, beroepsmisdadig ers tit g ewoonte en
krachtens gang eboren neiging, wat daarmPe aan to van g en
Bij de eersten zijn er, niet onduldbaar van nature, maar
die nu eenlnaal, in dat weefsel van ellende, g angbare leugens, kastengeest, dat men „de hedendaagsche maatschappij"
betitelt, misplaatst en nit hunne sfeer g erukt, g een' werkkring vonden om zich nit to leven. Zoo kan een man,
wien men het ijveren voor zijne denkbeelden verbiedt, een
samenzweerder worden. Het moet ons streven zijn, op groote
schaal denzulken het deelhebberschap aan ouze samen-
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leving mogelijk to waken, door in haar midden ruimte to
winnen voor hunne neig ingen. Weer anderen treft men aan,
met overhelling tot misdadigheid belast, maar door een'
passenden werkkring tijdelijk in staat, Bien trek to volgen
zonder schade, ja tot nut voor anderen. Zoo wordt een
woesteling, voor het slachtersvak g eboren en daarin t'huis,
een moordenaar, als zijn meester hem gedaan geeft. In meer bescheiden mate kan zelfs nog de aanleg van die laatstgenoemden,
mits ze eerst ziju afgezonderd nit Naar midden, door de gemeenschap worden dienstbaar gemaakt aan Naar belang 1).
Wat echter daarvan zij, zoo ver men (en dat is niet to vermijden) de maatschappij voor dit beroepsgeboefte moet beveiligen met het onschadelijk to maken in afzondering, luide
Loch altijd de beslissing, waardoor die maatregel bevolen
wordt, op onbepaalden tijd. De opsluiting in to voren afgepaste „dosis", gelijk de rechtspraak naar den eisch der
oudere recepten-kunst Naar voorschrijft, is een paskwil. „Gij
„zijt een dief. Dus krijgt Ge 2 jaar, 6 maanden, 2 weken".
„Gij zijt een doodslager. Daarop staat 15 jaar, 3 maanden,
„6 dagen". Is het niet, of, aan den ingang van een hospitaal, de dokter stond en zeide : „Ik heb eene enkele medicijn
„voor alle kwalen, alle lijders. Gij hebt „pleuris" ; U geef
„ik een liter. Gij daar hebt tering ; Gij krijgt anderhalf.
„Die derde is verlamd ; hij drinke er twee"
1) „3me congres d'Anthropologie criminelle. Ilapports" (1901). blz.
227. Lo m b r o s o wil „de bloeddorstigsten " voor den krijgsdienst bestemmen !
(„Actes du congres de Geneve". (1896) blz. 322.) Men noeint dat „la sym„biose du crime".
Ret denkbeeld is overigens niet nieuw. Men vindt het reeds bij V o I
t a ire („Prix de justice” art. VII in Brie sot „Bibliotheque philosophique".
T. V.), die het wellicht had ontleend aan de slotwoordeu van § XXXI in
B e c c r i a ' s „Trattato". (L. G ii n t h e r. „Die Idee der Wiedervergeltung".
Abth. II (1891) blz. 175.) Tenzij men het wil laten opkliinmen tot den
Egyptisclien koning S a b a k o, die ter dood veroordeelden aan den arbeid
aette voor sijne openbare bouwworken. (Herod. II. 137. Cf. Gunn t her
„Abth". I Mc. 27.)

Arbeidsgeschillen en Verzoeningsraden
DOOn

Jhr. Mr. I. SMISSAE_RT.

In ee u el)te w bei 1901 edag teekelld sc'hi'ij v eu haven
t_)ireeteureii der Nederlandsehe Maatschappij ter bevorderiug
van Nijverheid aan hare departementen in overweging „het
°raagstuk der werkstakiugeil" in een der winterbijeenkomsteii
a au de ( >rde t e stellen . Daarbij zoude, zoo cog eveer werd
ezegd, allereerst inoeten worden nagegaan welke werkstakingen in elk departeruent binned de laatste vijf jaar
wares voorgekoilieu ; vervolgeus zou men zich de vraag
inoeten v-oorleg g eu of de voorkoming (subsidiair beeindig ing)
van dergelijke arbeidsgesehillen aan de particuliere bemoeiiug
ma g worded overgelaten, en zoo n_eei1 in welken zin
de bepalingen omtrent de in_ de wet (op de Kamers van
Arbeid) w( )rtel eude verz()ening sraden behoorden to worden
a aug evuld of gewij zig d.
Een oude quaestie, die sedert ta.l van jaren over heel
de wereld velen heeft bezig gehoudeu, heeft
g elocaliseerd
en gespecialiseerd door dit schrijven van directeuren
der bovenQenoemde inaatsehappij ten onzent in den laatst
verloopen winter verkregen want ik zou willen noemen
„theoretisehe actualiteit." Wat Naar „practische actualiteit" g eg even heeft, is wel niemand in Nederland
onbekend : de botsing eerst tusschen de g eorganiseerde
Amsterdamsche diamantbewerkers en de aldaar gevestigde
Juweliers-vereeniging, de werkstaking daarna (straks door
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uitsluitin.g gevolgd) van werklieden der firma van Heek en
Co. to Enschede. Waar de oude quaestie theoretisch en
practisch zoo actueel is g eworden, mag wellicht de aandacht
gevraagd worden voor eenigg e besehouwing en, waarin g etraeht
zal worden een antwoord to g even op de ,vraag in hoever
de bepalingen onzer wet op de Kamers van Arbeid wijziging
behoeven en Welke beginselen behooren voor to zitten bij
de afbakening van de taak en van de bevoegdheid der
verzoening Braden.

vooraf een kort resume van het ten onzent to dezer
zake g eldende reeht, van de art. 22-2 7 der wet op de
Kanl ers van_ Arbeid. Die wet dan bepaalt dat, wanneer in
een bedrijf een geschil dreigt to ontstaan of outstaan is,
door partijen of door een hunner bij schriftelijk verzoek
aan de K(amer) v(an) A(rbeid) in die gemeente 1) under mededeeling der aanleiding tot het gesehil de tusschenkomst
kan worden ing eroepen van een verzoeningsraad. Het be$twur
der kamer, waarbij zoodanig g verzoek inkomt, tracht ,,indien
het meent dat het g eschil van eenvoudigen a,ard is," dat
gesehil in der mi.nne to doen beeindigen. vindt het daartoe
geen termen of gelukt de aangewende poging niet, dan
wordt het gesehil ten spoedig ste b i j de Kwiner aa.nhanb ib
gemaakt. Oordeelt deze „dat tusschenkomst kan leiden tot
voorkoming of vereffening van het g eschil", dan benoemt
zij een verzoeningsraad, bestaande nit een voorzitter (uit
of buiten hoar inidden to kiezen) en nit een even g etal
leden, voor de eene helft patroons-leden, voor de andere
helft werklieden-leden der Kamer. De voorzitter heeft een
adviseerende stem, een beslissende alleen dan als de (overige)
stemmen staken en het niet geldt de vaststelling van
het na to noemen verslag. De voorzitter tracht to bevorderen
dat de partijen zich verbinden tijdens het onderzoek zonder
1) n.l. waarin een K. v. A. is, in Welke het bedrijf is vertegenwoordigd. Kortheidshalve wordt her niet geresumeerd vat gesohiedt, wanneer
bet bedrijf, waarin het geschil ontstaat, wordt uitgeoefend in een gemeente,
waarin dat bedrijf niet in een K. v. A. i5 vertegenwoordigd. Het verschil
in behandeling is louter formeeL
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nader overleg net hem noch den arbeid to staken noch
iemand bij het geschil betrokken to ontslaan. De verzoening sraajd vergadert zoo vaak de voorzitter dat noodi g
acht ; van het in die vergadering en verhandelde mag alleen
openbare melding worden gemaakt in het verslag waarin
de raad, na gehouden onderzoek en beraadslaging, aan beide
partijen schriftelijk zijn oordeel over het geschil en over de
middelen tot verzoening meedeelt. Indien de minderheid het
verlang t, wordt ha ar g evoelen in dit v erslag opg enonz en. De
raad karn dit verslag geheel of gedeeltelijk openbaar maker.
Iieda ar deii Z nhoud van de artikelen der wet, ziedaar
wat zij bepaalt en dus ook wat zij nut bepaalt. %ij g eeft
aau partijen de geleqeiiheul zich met een verzoek om tussehenkomst to wenden tot de betrokken K. v. A., dock r,ci•ptw/it
heel daartoe niet; zij maakt de benoenling van eeu verzoeuingsraad 1dns ouk afhankelijk van de vraag of door
en der partijen tussehenkomst der K. v. A. is verzocht en
geeft noch aan de K. v. A. de bevoegdheid desnoods tegeu
den zi.n der partijen zoodanigeil raad in to stellen_, ttoch
aan derden de gelegenheid daarop bij de kamer aau to
drin gen ; zij verplicht noch partijen noch g etuigen cii deskundigen voor den verzoenmgsraad to verschijneu en da,ar
inlichtin gen to g e ve ii ; zij laat aan de prudentie van den
raad over de beslissi_ng der vraag of het verslag zal worden
en dit punt is als het
openbaar g e maakt ; eindelij k
meest principieele wel verreweg het bela,ngrijkst zij verklaart door haar stilzwijgen dat de uitspraak van den verzoeningsraad voor partijen niet bindend is.
Over elk di er punten volg t bier ee.n enkel woord .
I)e wet qee f't aait paetgen, do geleqeiheid zi-ch met eejr, cci .
-zoekmtrb^.chfn'owel,irtdbknK.'?A,
loch. ver•plieht lien daartoc nriet. Terecht nar m. i. de wetgever aan dat er arbeidsgeschillen kumlen zijn van zoo
„eenvoudigen aard," dat het niet aangaat eens en vooral de
tusschenkomst eener K. v. A. net den nasleep der instelling
van eeu verzoeningsraad voor elk geschil verplichtend to
maken. Toelichting dezer stelling mag overbodig worden
geacht. Doch waar de wetgever faalde, dat was m. i. waar
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hij de appreciatie der belangrij kheid van het g eschil overliet a a n p a r t ij e n en bovendien dezen vrij lies om, ook
waar zij zelven het geschil allerminst onbelangrijk vinden,
niettemin de zaak buiten de bemoeiingen der K. v. A. to
houden. Afdoende waarborg dat alle gesehillen, bij welke
tussehenkomst eener Kamer gewenseht kan zijn, ook door
die Kamer worden behandeld, sehijnt mij alleen verkrijgbaar, wanneer door de wet beide partij en verplicht worden
van elk arbeidsgeschil mededeeling to doen aan de betrokken
Kamer. Deze beoordeele dan of her voor Naar interventie
aanleiding bestaat of ook niet. Blijkt Naar na een voorloopig onderzoek en na een aanvankelij ke poging tot minnelijke schikking dat geen algemeen belang noch eenig belang
van derden net dit gesehil is gemoeid en blijkt Naar tevens
dat Naar tussehenkomst ook niet door een van beide partijen wordt g ewenseht, dan onthoude zij zi ch verder en
jdring e niet aan de onwilligen haar bemiddelin.g door instelling van een verzoeningsraad op. Blijkt daarentegen dat
een van beide partijen wel degelijk zoodanige bemiddeling
verlangt, dan gelde als beginsel dat de andere partij zich
niet door onthouding zal mogen onttrekken aan wat Loch
nooit meer dan een poging tot verzoening zijn zal.
De wet maakt de benoe v nq van eern verzoeninysraad afhan ke lzj k van dc vraag of door een der p ar tzj en tussc he/ z ko-rus t
•der K. p. A. is verzocht en geeft noch aan de K v. A. de bevoegdhezd desnoods tegen (ten zin ran part den zoodanigen raad
in to stellen noch aan derden de gelegenheid daarop bij de
Kamer aan to riringen. Reeds werd boven er op gedoeld

dat zoowel het algemeen belang als ook het belang van
derden bij een arbeidsgeschul kan zijn betrokken. voorbeelden tot staving van deze bewering liggen voor het
grijpen. Het algemeen belang kan bij een industrieel conflict betrokken zijn b.v. doordat de onderneming, welker
werklieden tot staking zijn overgeg gaan, voorziet in een
algemeene behoefte (levering van gas, water, brood; exploitatie van een algemeen vervoermiddel enz.) of ook doordat
in een kleinere gemeente een groot deel der inwoners door
den strike of den lock-out broodeloos wordt en straks komt
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aankloppen om steun van overheidswege ; het belang vati
derden kan gemoeid zijn bij een arbeidsgeschil o, a. doordat
wegens den technischen samenhang der verschillende onderdeelen van eenig bedrij f de „derden" a,ls arbeiders worden.
ontslagen na de staking of uitsluiting der direct bij het
geschil betrokken arbeiders. Voor „derden" kan er dus.
een regelrecht belang bestaan, dat het g esehil zoo spoedig
mogelijk worde opgelost en dus ook dat een poging tot
verzoening van partijen niet wegens beider onwil worde
nagelaten. Het komt mij voor dat zij aan dit belang een
recht ou t1ee nel] , het recht c ni to vordere n dat een bemiddeling althaii' worde beproefd, 00k al zijn partijen daartoe
>ng eneg eu . Eli wa a r h et a,lg emeen belang bij de zaa k i^
betrokkeii, heh c >ort in. i. ook daarvoor die tegen zin gran
partij en teg e n v ersch1j n i 11 g voor ee n verzoeningsraad to
zwichten. Het za.l de K. v. A. moeten zijn, welke, gelijk
boven gezegd wend, kennis iemend van elk binnen haar
ressort gerezeai geschil, heeft to onderzoeken of het geschil
van dien card is ,+•^^rit, dat v erdere tusschenkomst door
een verzoeningsraad (ook na de per e en altijd voorafgaande aanvankelijke poging tot bemiddeling vanwege de
Kamen noodzakelij k moet worden g eacht, ook al beg eeren
partijen die tusschenkomst diet. De K. v. A. zal dus moeten
na g aan of; terwij 1 partijen verklaarden g een interventie to
v erlang en, wellicb t het algemeen belang of dat van derden
nu reeds of straks het instellen van een verzoeningsraad
g ewenscht maakt. Teg en zoodanige „gedwongen arbitrage"
kunnen gees overwegende bedenkingen bestaan. Behoort
in het algemeen als regel to gelden dat partijen bevoegd
moeten zijn de zaak „uit to vechten", wanneer beiden dat
gelijkelijk verlangen, die regel moet wijken, waar het geschil niet enkel hun belangen raakt en dus door hun onverzettelijkheid belangen van anderen zouden g eschaad worden.
Bedenking kan teg en dit beginsel to minder bestaan, daar
de dwang niet verder reikt dan tot het verschijnen voor
den verzoeningsraad, tot het geven van inlichtingen aan
Bien raad enz., en tziet ook meebrengt de verplichting om.
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zich straks to onderwerpen aan 's raads ongevraagd v otum

1).

Do wet verplicht noch partijen noch getuigen ern deskvndigen
voor den verzoeningsraad to verschijnen en daar inliclitinge to
geven. Het is duidelijk dat door doze vrijheid, welke de wet

1aat, het optreden van een verzoeningsraad geheel illusoir
kan worden. Zelfs de partij, die tusschenkomst der K. v. A.
gevraagd heeft, is niet gehouden voor den door de Kamer
benoemden raad to verschijnen, evenmin de andere partij.
Zoo kunnen ook getuigen en deskundigev wel worden opgeroepen, maar ook zij kunnen doze oproeping naast zich
neerleggen, zonder dat eenig e wettelij ke sanctie hen treft.
Waar de wet al doze personen niet gelastte to komen, sprak
het van ze1f, dat zij hen ook niet verplichtte tot het afleggen
van verklaringen en het geven van inlichtingen. Had zij
wel het laatste dock niet het eerste imperatief voorgeschreven,
men zou zich aan den dwang tot getuigen onttrekken door
(straffeloos) weg to blijven. Het eene behoort bij het andere.
Zoo zal de wetgever ook, zoodra hij partijen, getuigen en
deskundigen tot komen noopt, hen tevens moeten verplichten tot spreken, opdat niet hun komst eon zinledige
formaliteit zij, verplichting tot komen, verplichting
tot spreken schijnen mij geheel onmisbare waarborgen
voor eon richtige en v oliedige vervulling van de task,
welke aan den verzoeningsraad is toebedeeld. Zal hij
aver het geschil in quaestie eon op feiten- en zakenkennis
gegrond votum geven, dat
voor partijen al of niet aannemelijk althans den toots eener zakelijke kritiek kan
doorstaan, dan behoort hij niet tevergeefs zijn licht daar to
zoeken, waar het alleen to verkrijgen is. Onredelijk is doze
dwang tegenover partijen niet; of eon hunner heeft de tusschenkomst der K. v. A. ingeroepen (en reeds boven word
gezegd dat de andere partij zich dan althans niet aan een
poging tot verzoening mag onttrekken), of het algemeen
belang (of dat van derden) maakt zoodanige tusschenkomst
1) Het is onnoodig hier, waar het enkel om de vaststelling van
beginselen to doers is, aan to geven door Welke bepalingen aan bedoeld
beginsel uitvoering son moeten verzekerd ; de practisehe regeling kan niet
seer moeielijk zi^n.
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gewenscht. In elk geval behoort aan den verzoeningsraad,
waar hij wordt ingesteld, „a fair trial" to worden gegund
dat hij zijn werk naar behooren volbrenge en niet door de
weigerachtigheid van partijen of anderen van den aanvang
of reeds met lamheid geslagen worde. l)
De wet laat aan de prudentie van den rand over de behssvriy der nraay of het verslay zal worden openbaar yeiruiakt.

De kracht der uitspraak van den verzoeningsraad moet gelegen zijn iii de onbetwistbare juistheid p arer feitelijke grondslagen, in de verdedigbaarheid hares to goeder trouw gestelde conelusies Pry in het zedehjk g ezag der leden van den
rand. Tegen de open baarmaking van zoodanige uitspraak
kan g een bezwa ar bestaan ; zij verdient aanbeveling omdat
zjj de gelegenheid schept tot contrOle eu kritiek op de
houding der partijen, op hun gedragingen voor, tijdens en.
ua het uitbreken van het arbeidsgeschil, op de gegrondheid
hunner beweringen ; tot ontrole en kritiek oak op de uitspraak zelve (in engeren zin ), op den omvang en den card
van het door den rand voor zijn beslissing n oodig b eacht
feitenmateriaal, op de geg rondheid van 's raads conclusies.
Ret zedelijk gezag der ambtelijke arbiters moge voor de
partijen een motief zijn zich aan hun votum to onderwerpen
wellicht zelfs nadat zij aanvankelijk ofkeerig ware van
zoodanige tussehenkomst ), waar dit g ezag op hen zijn
uitwerking mist, worde de zaak in laatste instantie g ebracht
voor het forum der publieke opinie. De openbaarmaking
van het verslag is daartoe onmisbaar, onmisbaar ook opdat
het niet twij felachtig zij waarom straks een der partijen
zich g eheel of ten deele gewonnen g eeft. Nog pleit voor
publicatie van het rapport de overweging g dat niet zelden
aan een der partijen, terwijl het geschil voortduurt, steun
geboden wordt door een grooter of kleiner deel van het
1) Onnoodig ie zeggen dat het gestelde beginsel van verplichtetierschijning en verplichte mededeeling den wetgever allerminst behoeftt to
weerhouden, ook hier het „verschooningsrecht " to regelen en aan partijen
enz. to vergunnen het antwoord schuldig to blijven op vragen, Welke raker
eenig fabrieksgeheini e. d. Dit klemt to meer, waar het verslag van den
rand altijd zal worden gepubliiceerd.
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publiek. Welnu, waar deze buiten den strijd sta ande bondgenooten vaak hun penningske offeren op het goed vertrouwen dat de voorstelling der zaak door de hun a priori reeds
meest sympathieke partij de juiste is, kan het van g root
nut zijn dat deze edelmoedigen althans de gelegenheid hebben het „audire et alteram partem" in toepassing to brengen
door kennis to nemen van wat door de andere partij voor
den raad is verklaard en van wat naar 's rands oordeel de
waarde is dezer sustenuen. Niet onmogelijk is het voorts
dat de (mits goed gedocumenteerde en stevig geargumenteerde) uitspraken der verzoeningsraden ten aanzien van
arbeidsgeschillen gaan vormen wat men ook pier een ,,con.stante jurisprudentie" zou kunnen noemen, waardoor reeds
vooraf met zekeren graad van waarschijnlijkheid kan worden uitg emaakt of eenig g eschil van dien aard is dat het
tot een casus belli mag worden gemaakt.
Waar door toepassing van het beginsel der verplichte
verschijning en der verplichte mededeeling het verslag zooveel vollediger, omstandiger en onaantastbaarder zal zijn
dan thans veelal het g eval zal wezen ; waar juist daardoor
dit verslag sneer g ezag zal hebben ; daar kan tegen publicatie to minder bezwaar worden ingebracht.
De wet verklaart door h,aar st'ilzwijgen dat, de ui,tspraak
van den verzoenzngsraacl voor partijen n'iet bindend is. IDit

punt is gelijk reeds boven werd gezegd het belangrijkste, immers het principieelste, daarom ook het meest betwiste ; bij dit punt ziet men veelal hen uiteengaan, die,
hoezeer voor 't overige over „sociale" vraagstukken verschillend denkend, omtrent de vorige door mij genoemde
punten tot eenstemmigheid wisten to geraken.
Bij de beoordeeling dezer quaestie behoort men zich
m. i. allereerst wel voor oogen to stellen den aard en het
karakter der geschillen, welke voor verzoeningsraden plegen
to worden gebracht. Verschillende schrijvers onderscheiden
de tusschen werkgevers en werklieden rijzende conflicten
als voortspruitende of uit rechtsgesch'illen of uit belangengeschzllein. De terminologie moge onjuist zijn en aanleiding
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het onderscheid is daar niet
geven tot verwarring,
minder reeel om, tivanneer de reeds tussehem partijern bestaande
rechtsverhouding, gelijk die beheerscht wordt door de
arbeidsovereenkomst, de bron is van het conflict; wanneer
het g aat om de vraag tot welke praestati.es het vroeger
gesloteu contract de eene partij verplicht, tot Welke vordering de andere partij op dienzelfden grond is gerechtigd;
als het dus betreft de uitlegging of ten uitvoerlegging van
do reeds geldefuie overeenkomst, nu, dan is er een „rechtsgesehil" en de zaak zal door den kantonrechter worden berecht. Tot eeii „arbeidsgeschil'', tot een werkstaking of
nitsluiting, zal zoodanig lneeningsversehil meestal niet leiden.
Bij (le strikes eu li)ck-outs is \ eelal een ,. helan~ eugeschii'
iii het spel, zijn partijeii verdeeld over de quaestie wat utt
ile te1wii st tusschoil heu rechtens zal zj a, op welken voet
zij ee_u _uieuw contract zullen sluiten, een bestaand zullen
v oortzetten. Niet de vraag hoe loon, arbeidsduur en andere
arbeidsvoorwaarden door het hestaand contract g ereg eld. z' j n,
maar de vraag wat omtrent loon, arbeidsduur enz, in een
to sluite^i- contract bepaald zal warden, is gewoonhjk de brow
van arbeidsgeschillen, van conficten, waarin straks de
tusschenkomst van den verzoeningsraad zal worden ingeroepeu . Ging nu doze als een rechter dit belangeng eschil
oplossen door het geven van eon partijen v e r b i n d e n d e
uitspraak, dan zou hij hen daardoor doming en bepaalde bedingen in een. to .Tic Lte/It eoittract op to nelnen, dan zou hij
tot den werkg ever zegg en : „ik, verzoeningsraad, beslis dat
gij, A., aan iiw werklieden B., C. en D. zooveel loon zult
uitbetalen voor zooveel werk ; dat de arbeidstijd aldus geregeld zal zijn ; dat de overige voorwaarden zdo en zoo
zullen luiden" en tot de werklieden : „Gij, B., C. en D.,
zult krachtens mijn besluit voor zooveel uren arbeids of
voor de vervaardiging van zooveel producten Been hoog er
loon m ogee vragen dan door mij bij deze wordt vastgesteld ;
alle voorwaarden, waaromtrent gij tevergeefs met uwen
patroon hebt trachten to on derhandelen, her staan ze,
zw art op wit, en gij hebt ze eenvoudig to aanvaarden,
O. E. II 4
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evenals hij, op straffe van boete bij overtreding van mijn
uitspraak". 1)
Waarom dus hier een beroep op het volstrekt verbindend karakter der rechterlij lie uitspraak to e^nenmale faalt,
is duidelijk; niet in de eerste plaats omdat de rechterlijke
uitspraak op verzoek van een der partijen wordt gegeven,
terwijl (in ons stelsel) de verzoeningsraad Naar vonnis kan
vellen, terwijl g een van beide partij en (dock derden) dit
verlangt ; maar vooral : omdat de reciter uitmaakt wat
tusschen de gedingvoerenden recht is op grond van wat
door hen iii vrijheid daaromtrent vooraf was a fgesproken,
terwijl de verzoeningsraad beslist wat tusschen den patroon
en zijn werklieden recht zal zijn, hen dwi-ngeivle tot eeim door
beiden of een hunner ongewenschte overeertkomst 2). Daarom
schijnt mij de verbindende uitspraak van den verzoeningsraad een volstrekt ontoelaatbare aanranding der vrijheid
van contracteeren. Zeker, het is waar, die „vrijheid van
contracteeren" is geen absoluut onaantastbaar recht; de
bevoeg dheid des wetgevers om die vrijheid bins en zekere
perken in to binders is onbetwist (ook al blijft meeningsverschil over de ruimte dier perken allerrinst uitgesloten).
Maar het is dan toch in elk geval de w e t g e v e r, die bedoelde vrijheid aan banden legt ; het is door samenwerking
van Regeering en Volksvertegenwoordiging dat de beperking tot stand komt, niet door een onverantwoordelijk
arbitraal college, welks toevallige samenstelling in zich
zelve g een waarborgen biedt voor het weldoordachte en
g oed overwogene zijner uitspraken. En wanneer de w e tg e v e r door dwingend recht zekere bedingen in het (arbeids-)
1)

Het kan nauwelijks twijfelachtig heeten dat een verbi.ndende uit-

spraak van verzoeningsraden in one land tot de practiseh-onmogelijke zaken
behoort, wijl zich een executie van het vonnis niet laat denken. Eerst
als alle in Nederland arbeidende werklieden in vakvereenigingen waren
opgenoxnen, zou executie uitvoerbaar zijn.
2) Is de verzoeningsraad er in geslaagd een door beide partjen gee-,
wenscide overeenkomst to ontwerpen, de strijdige belangen to verzoenen
in een vernuftig-gevonden regeling, waarmee beiden zich gelijkelijk kunnen
vereenigen, dan is dwang niet noodig en sullen partijen g ereedelijk en
vrijwillig die oplossing aanvaarden.

623

4contract gaat verbieden, andere imperatief gaat voorschrijven, doet hij dat ten aanzien van alle overeenkomsten, die
ou der vigueur zijner algemeene, voor allen geldende regeling
zullen g esloten worden. De verzoeningsraad daarentegen
geeft zijn verbindende uitspraak in het conflict van den
werkg ever A met zijn werklieden B, C en D; verder dan
tot dezen reikt het arbitrale vonnis niet; de overige werkgevers zijn even vrij als voorheen, de overige werklieden
evenzeer, totdat wellicht weder tusschen een anderen patroon
en zijn arbeiders eeu conflict ontstaat en een andere verzoeningsraad voor dezen andere dwiugende voorschriften
^•aat v iststelien.
Is het. na het boven opgemerkte, niet duidelijk waarbeen het bindend votuin van den raid Oils ZOu voereu
Naas' eery snort va1i partieele arbeidswetgeving, partied in
dieii zin dat voor deze onderneming dit, voor gene dat

stet reg els ais dwingend recht ten aanzien van loon, arbeidsduur enz. zou Belden, terwijl voor elke onderneming g de
kans bestaan bleef dat straks ook voor haar na en ter op1 ossm g van een conflict bindende repels werden Tastgesteld. Ten deele dus een dwang, voor het overige een
onzekerheid, waaronder de industrie kwalijk zou kunnen
gedijen, zij, die vrijheid van beweging en stabiliteit van
v erhouding en als hasr levensvoorwaarden heeft leeren
erkennen.
En nu zegg e men niet dat, zoo de verzoeningsraad niet
een hind end e uitspraak zal mog en g ev en, heel zijn optreden
vruchteloos en ijdel zal zijn. Ware dat zoo, het zou dazi
rnetterdaad beter zijn dat de tusschenkomst van zoodanige
colleges werd afgeschaft dan dat zij gingers uitmaken op
welken voet de patroon A met de werklieden B, C en D
mag contracteeren en hoe niet. Doch de zaak staat niet
aldus ; het is niet waar dat de verzoeningsraad slechts dan
met goed gevolg kan werkzaam zijn, wanneer hij zijn oordeel over het conflict kan neerleggen in een executabel
vonnis. Boven werd reeds gezegd dat de kracht der uitspraak van den verzoeningsraad moet gelegen zijn (en ook
ka n g eleg en zijn in de onbetwistbare juistheid harer feite-

624
lijke grondslagen, in de verdedigbaarheid harer to goeder
trouw gestelde conclusies en in het zedelijk gezag der
leden van den rand. Het votum van den raad zoo werd
mede reeds boven opgemerkt zal, voor partijen al of
niet aannemelij k, in elk geval den toets eener zakelij ke
kritiek moeten kunnen doorstaan, gegrond als het behoort
to zijn op kennis van feiten en zaken. Is dat zoo, dan
zegge men niet dat het college nutteloozen arbeid verricht,
wanneer het wel een zoodanig oordeel uitspreekt, d.och dat
niet door de onwillige partijen kan doen eerbiedigeu. Niet
altijd ook zijn partijen onwillig ; de kans op verzoening
wordt des to grooter naarmate partijen gereeder zullen
moeten erkennen dat de arbiters aan volstrekte o apartij dig heid een diepgaand inzicht in de g eschilpunten wisten to
paren. Juist daarom zorge men door toepassing der in den
aanvang van dit opstel genoemde maatregelen, dat de verzoeningsraad zijn taak zoo goed en zoo volledig mogelijk
kunne volbrengen ; nets ontstemt partijen meer en xnaakt
hen tot onderwerping aan de arbitrale uitspraak minder
genegen dan de overtuiging, dat de scheidsrechters eig enlijk
niet recht beg repen hebben waar het bij het conflict one
to doen was, of niet zijn doorgedrongen in al de onderdeelen der veelal ingewikkelde quaesties, Welke partijen
verdeeld houden.
Ook zegge men niet dat, wie de vrijheid van contracteeren wil hoog houden, principieel evenmin kan ineegaan
met de vaak ongevraagde tusschenkomst van een verzoeningsraad, die als ongenoode vreemde zijn onwelkome „goede
diensten" aan partijen komt opdringen. De vrijheid van
partijen om overeen to komen, gelijk zij meenen dat to
moeten doen, wordt inderdaad niet aangerand door het
zij het ongevraagd
a d v i e s van een derde omtrent de
z. i. wenschelijkste en billijkste regeling. Zoodanige aanranding ontstaat dan eerst
maar dan ook volkomen
wanneer dat ongevraagd advies als dwingend recht partijen
opgelegd wordt.
Maar zal dan niet toelaatbaar mogen worden g eacht
een regeling, waarbij de uitspraak van den raad voor een

cl

ze1tere'it (vooraf bepaalden) tijcl net dwingend gezag wordt

bekleed : De vraag heeft alleen zin, wanneer bedoeld is:
voor een z e e r k o r t e n termijn, b.v. van enkele maanden.
Ook daar toch waar (gelijk in Nieuw-Zeeland) het vonnis
van den raad door de wet executabel verklaard is, geldt
de kracht van dat vonnis niet tot in lengte van dag en.
En dat laatste spreekt ook van zelf ; het is immers volstrekt onmogelijk voor Langer dan b.v. weinige jaren to bepalen_ welk loon (als minimum) door den werkgever aan
zijn werklieden moet worden betaald. De verbindende
kracht moet dus per se tijdelijk zijn. En wat nu het dwingend gezag voor eeu jeer korten termijn betreft, het is wel
aanstonds op to merken dat principieel hiertegen
crz wakt dezelfde theoretische bezwaren moeten g elders
die tegen de verbindende kracht voor eenige jareu werden
a a ng ev< nerd. Dc d e u r van den dwang verandert niet zijnen
en, rd . Beziet mev nit de zaak uit een practisch oogpunt,
velen de kortstondige rechtsg eldigheid van een
dan schij
arbitraal vonms minder bezwaarlijk. Men kan n.l. aldus
redeneereu : allicht zijn werkgevers zoowel als werklieden
g eneigd alles onaannemelijk to verklaren, wat niet overeenkomt net 1oiu voorstelling der g ewenschte regeling; zoo
yank reeds is hij voorbaat iets onmogelijk of onuitvoerbaar
verklaard dat later, then het toch in de praktijk overging,
wel mogelijk en wel uitvoerbaar bleek ; men leert zich
schikken naar de aanvankelijk ongewone vormen en voorwaarden ; de zaak is maar een begin to waken; de praktijk
redt zich dan wel vanzelf ..... Maar het is duidelijk dat
wie aldus redeneert daardoor blij k g eeft het minder nauw
to willen semen met de bezwaren, die door werkgevers en
werklieden worden aangevoerd tegen de door hem uitgedachte regeling van beider overeenkomst ; hij acht zich
daartoe g erechtigd omdat die regeling immers niet zal zijn
een ,,wet van Meden en Perzen", maar een losse band, die
partijen slechts gedurende enkele maanden zal binden !
„ vat praaat gij van onmogehjk" zoo zal hij den onwillig en toevoeg en ; „ik zeg a immers dat gij het slechts
korten tijd zult m.oeten probeeren". En hij ziet voorbij
< nhln)odig
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dat ook in zeer korten tijd zeer veel kwaad kan worden g esticht, zeer veel goeds kan worden vernietigd, dat onherstelbare schade in een enkel oogenblik kan worden aangericht ;
voorbij ziet hij ook dat de indruk en de nawerking zij ner
o zoo kortstondige regeling deze nog langen tijd zullen
overleven. Blijkt in de periode van het dwingend gezag
aan den werkgever of aan de werklieden dat de regeling
metterdaad onuitvoerbaar is en blijkt dit aan de andere
partij niet (allicht zal voor dezen juist voordeelig zijn wat
voor den ander nadeelig is), dan zal hij, Wien de proeftijd
uitmuntend bevallen is, op voortzetting daarvan aandringeu
en als de benadeelde weigert zich verder to laten executeeren, geenerlei waarde heehten aan zijn betoogen, dock
hem tegemoet voeren dat de zaken immers ook tijdens
dien quasi-noodlottigen proeftijd hebben geloopen ! En hij
zal, op dien grond de verklaring van onmogelijkheid verslijtend voor onwil, een nieuw conflict uitlokken, dat
beeindigd wordt door het verleenen van nieuwe rechtskracht voor eenige maanden aan de regeling, Welke immers
althans een der partijen zoo wonderwel heeft volclaan r
Zijn daarentegen beiden
wat wel zeldzamer zal voorkomen tot gelijke ervaring gekomen omtrent het onhoudbare der opgedwongen regeling, Welk profijt is dan daarin
gelegen geweest P
Principieel even bedenkelijk, is de rechtsgeldigheid
voor zeer korten termijn van de arbitrale uitspraak practisch
even bezwaarlijk als de langduriger verbindende kracht.
IIeeft de eerste boven de laatste dit voor, dat partijen
zich eerder los kunnen waken van den band, die bei_den
knelt, zij staat bij de tweede hierin achter dat de omzichtigheid bij het ontwerpen der regeling waarschijnlijk
ook minder groot zal zijn, naarmate die regeling voor korter
tijd kracht van wet zal hebben.
Maar behoort dan de verzoeningsraad niet als een rechtsprekend reciter over partijen gesteld to worden, op grond
van het reeds boven aangeduid algemeen belang of belang
van derden, dat beeindiging van den strijd kan vorderen 1
Waar boven erkend werd dat aan dit belang een zeker recht,
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werd ontleend, behoort daar niet 's raads uitspraak als een
bindend verdict aan partijen to worden opgelegd, opdat zij
niet voortgaan door hun weigering de belangen van derden to
schaden P Neen ; het moge voor de gemeenschap in ruimeren
of engeren kring of voor eenige „derden" een nadeel zijn
dat sommige personen er niet in kunnen slagen de bepalingen eener tusschen hen to sluiten overeenkomst vast to
stellen ; wegens dat nadeel moge men, ook waar partijen
dat niet verlangen, beproeven hen den wed; to wijzen, waarlangs zij wellicht tot de contractueele bepalingen kunnen
eraken ; dock het gaat In. i. niet aan op grond van dat
nadeel tot den werkgever en de werklieden to zeggeli : „uw
meeningsverschil over dci1 in.houd van uw toekomstig;e overeenkomst bren gt schade toe aan anderen : dat meetliugsver^eIii1 beh port dus to verdwijnen : zie hier de door cons outworpe ti ov ereenkorist, waartoe g ij beideil zult m o c t e it
toetreden, opdat niet larger de buiten uwen strijd staanden
_nadeel lijden". Derden molten er belang bij hebben dat de
strijd een erode neme ; zij ontleenen aan dat belang het
recht tot interventie, maar niet het recht om aan partijen
eene oplossing op to dringen, die betst tegen het belang van
een der partijen of van beide.
De verzoening sraad zij en blij ve dus wat zij n naam
aanduidt : een college welks tank welks netelig e doch
schoone tack -- is partijen to verzoenen, een uitweg to
zoeken uit de moeilijkheid, die altijd rijst waar strijdige
belangen tegenover elkaar staan, een bemiddeling tot stand
to brengen door het ontwerpen van een regeling, waartoe
wellicht gees der partijen (juist wijl elk hunner partij is
in het eding) in staat kan zijn, dock die wel met goed
g evolg ontworpen kan worden door onpartijdig e, der zake
kundige derden; een regeling, voor beiden aannemelijk, omdat zij bewandelt den middenweg, omdat zij geeft en neemt,
aan elk niet meer geeft dan van hem genomen wordt. Tot
de vervulling van die uiterst moeilijke taak worde de verzoeningsraad toegerust met meer gezag, worde hem meerdere
bevoegdheid gegeven, dan hem door de wet op de Kamers
van Arbeid wordt verleend. Doch men make van den ver-
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zoeningsraad niet een rechterlijk college, dat met een brutaal
„sic volo sic jubeo" den knoop doorhakt en op gebiedenden
toon tot partijen zegt : „zoo zult gij contracteeren ; aldus
heb ik beslist ; wee u zoo gij mijn gebod overtreedt". Met
zoodanige dwangregeling kan ook het publiek belang allerminst worden g ebaat.

Verzen uit het boek „Jeugd."
VAN

FRANS BASTIAANSE.

oCHTEND.

Tusschen weieli g roeu en ti` eIi
Staan g eboomten vroeg ontbloeid,
Blanke dropp'len op 't fluweelig
Gras zij n met den dag ontg loeid ;
7achter g aan her mensche-schreden
Als in een betooverd Eden,
Waar voor de allereerste maal
Lan gs de bladeren komt gegleden
Daagraads klare morgenstraal.
Door der boomen breede kronen
Gaat de wind met zachten gang,
En de vogels die er wonen
Maken een verliefd g ezang ;
Een, meet luider org e'len wil em'
Andren, die, met zwak g etri] ler,
Sjirpen naar het bekje staat,
overstemmen, maar wordt stiller
Als mijn nad'ring zich verraa:dt.

--- 630 --Zie nu waar de blanke plassen
Spiegelen der wolken tocht
Tusschen paarse heigewassen
Wolfsklauw, die naar water zocht,
Waar het zilver Witte berkj e
Naast de spits van 't verre kerkj e
Staat op 't neevlig blauw gebeeld
Zweeft op zijn citroengeel vlerkj e
vlinder, die met vlinder speelt.
0! de groote bloeiende aarde,
0! de hemel blauw en goud,
Wist ik w*it zij mij bewaarde,
Wait zij mij verborgen houdt !
Wist ik dat na lange nachten
Mijn verlangende gedachten
ienmaal vonden 't Heerlijk Schoon,
Dat van heel der garde pracht, en
Hemel drag en zal de Kr66n.

TEN AANVANGS

De luclit was vol van zilverglansen
De crocus geelde in 't groenend gras,
De' aloude dom liet vroolijk dansen
Zijn klokken daar 't de Meimaand was
En waar ik ieder blad zag groenen,
Ontbloeid der bloemen zoet gezicht,
En later achter de plaitsoenen
Met elkeii dag het avondlicht.
Dc stad, met feestlijke geluiden,
De vogels in de' ontloken boom,
Doortoog, als in het wit der bruiden
Mijn ziel Iiaar schoonste levensdroom.
En drinkend met de zaal'ge zinnen
Des levens reinste en hoogste vreugd,
Trad ik het schoone leven binnen:
Het wereldsch paradijs der Jeugd.

EEN LEVEN D BEELD.

Een levend beeld is nu verrezen
En vult mij gansch met klaarder pracht
Dan ooit de droom een wereldsch wezen
't verlangend hart to binnen bracht.
Ik zie de glorie van twee oogen
Mij voor gaan, waar mijn voet ook treed',
En 't hart, als nooit voorheen bewogen,
Al wat het eens bewoog, vergeet.
O, ik kon mijn armen
En alien
Om heel de wereld henenslaan,
Want in mijn ziel is een erbarmen
Met al wat leeft, in bloei gegaan,
Behoefte om ieder troost to geven,
Die zelf nog in zijn duister schreit
Te zeggen : zie : vertrouw op 't Leven,
Ook U is de Ure straks bereid.

Dante op den Louteringsberg
DOOR

Di. J. D. BIERENS DE HAAN.

'vie alleenlijk p indeeling en inhoudsopgaven der
Divina (Jommedia let, bespeurt reeds dat ons her een
kosmos wordt gesehilderd, een wereidgeheel zóó samenhangend en volledig als slechts door een grout en vroeger denker
en verbeelder kan ontworpen zijn. Heeft D a n t e, de Cornmedia dichtend, rich verheeld de Wereldschepper to zijn P
Hoe anders Borst hij een afgesloten beeld van het
Heelal voortbrengen of is deze stoutmoedigheid de stoutheld van het iniddeleeuwsche denken, dat de raadselen
niet kept, gelijk zij voor ônze oogen opduiken, wanneer
wij het hoofd wenden, hetzij rechts, hetzij links Zeker,
het absolute zelfvertrouwen der rniddeleeuwsche seholastische kerkleer gaf ook aan D a n t e het reeht een zekerheid
to hebben aangaande de wereldinrichting alsof wij er evenveel van wisten als de Sehepper zeif.
Als wereldbesehouwing is de Divina Commedia een
dichterlijk denkprodukt, dat ons niets to zeggen heeft.
Maar zoo wij zoeken naar jets anders in D a n t e 's Poëem,
en dat ons wel wat to zeggen heeft, vinden wij dat P Of
vinden wij missehien een waardeerbaar aantal fragmenten,
die nit het bankroet van 't geheele gedieht nog to redden
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zijn ? of vinden we misschien een aantal luisterrijke versregels, waarmede wij ons maar zullen tevreden stellen, en
die voor ons gevoel rechtvaardigen, dat we dien vreemden
poeet nog naast G o e t h e en S h e 11 e y of naast wie ook
bij onze boeken dulden P Het zou zeker eeu voorraadschuur
van genot kunnen zijn de Divina Commedia in bezit to
hebben om de wille van schoone fragmenten en versregels ;
maar de wezenlijke D a n t e zou het een ampere eer aehten,
zoo wij hem met zulke g etemperde goedwilligheid behandelden. Hij zelf was een Geheel en zijn Poeem is ook een
Geheel en indien wij het Geheel van zijn gedicht geringschatteu en den Dichter aanhouden om een paar lieflijke
deuntj es, dan achten wij den Dichter niet, die Denker was
en aan Wiens dichtend denken een prachtige levensvisie
ontwies.
Het Geheel van D a n t e 's Poeezn, verwerpelijk als
wereldbeschouwing is aaunemelijk als Levensbeschouwing
of laten wij zeggen : als levensschouwing of levensvisie.
Want de dichter schouwt eer hij beschouwt, hij schouwt
een beeld of Geheel, en dat Beeld drukt den zin van het
Leven nit.
Deze levensschouwing is aldus : D a n t e ziet het Leven
als een nit den Afgrond (Inferno) opstijgenden Weg (Purgatorio) n aar de Eeuwige Hoogte (Paradiso). Inferno
Purgatorio
Paradiso. Hel, Louteringsberg, Hemelsch
Paradij s.
De groote dichtkunst bezingt het Leven. Moge de
dichter heeten Shakespeare of Goethe of Homerus,
of moge hij heeten D ant e: de groote dichtkunst bezingt
het leven, omdat niets zoo belangrijk is als dit. Maar de
groote dichtkunst is tegelijk groote filosofie en de dichters
zijn denkers. Derhalve zien zij het probleem, en is het
Leven hun diepzinnig en grootsch omdat het een probleem
is. Ontleent nu niet het Leven zijn karakter van probleem
aan de tegenstellingen die er zijn ? En zal dus de dichter
niet ontroerd zijn door de tegenstellingen, die hij allerwege
ontmoet P Het leven is vol tegenstelling ; wij zien haar in
-ons zelf, in de maatschappij, in de historie. Mooi en leelijk

- 635 Iiefljjk en wanluidend, vreugd en smart, goed en kwaad.
Deze alle zijn de vormverscheidenheid van é&ie, van de
levenstegenstelling tusschen ellende en heerlijkheid, of
plastiseh gezegd: tusschen Afgrond en Berghoogte.
Dan t e zeif heeft deze tegenstelling sterker doorleefd
dan eenig mensch; hij heeft den afgrond ondervonden en
heeft de berghoogte ondervonden, zóó dat hij voortaan
niet anders kon dan tusschen afgrond en berghoogte zijn.
Vermeldt zijn levenshistorie niet van tweeériei ondervin
ding, die voor zijn geheele levee beslissend was: zijn liefde
voor B e a t r i ('C en zijn verbanning nit Florence De liefde
voor B e a t r i C C verwekte in D a ii t e 's ziel cen ontroering
van edelste nature cii inni'ste kracht. De Vita N u o v is
ccii relaas ' an dit opperstheerlijke der D a n t e s k e gevoelswereld. Weelde en geluk blijven hem na als hij terugdenkt ann dieii leeftijd van leg en jaren, toen voor het eerst
hij B e a t r i e e zag, in gloriosa donna della mia mete. ,,En
Coen zij verseheen, gekleed in edele klenr, beseheiden en
nederig, dieprood, gegord en getooid als bij haar jeugdigen
Ieeftijd voegde then began de geest des levens, die in
de verhorgenste kamer van het hart verblijf hield, zoo hevig
to beven, dat hij in de zwakste polsslagen zelfs mij verschrikte en ik, bevend, riep nit: zie de G-od sterker dan
ik komt mij overwelthgen." En toes hij eens door haar
allerteedersten groet bewogen was tot de niterste einden
der zaligheid, moest hij als dronken het gezelschap der
mensehen ontvlieden, bevangen van zoo groote lieflijkheid,
en ging in een eenzame plek van zijn huis zitten peinzen
aan die bekoorlijke maagd. ,,Ik zeg, dat wanneer zij mij
van her of daar verscheen aisdan door de hoop op haar
wonderwerkenden groet niets vijandigs in mij overbleef;
zelfs ontving ik een viam van liefde, die mij vergeven deed
wie ook mij had beleedigd. En wie mij dan over eenige
zaak gevraagd had, zou Been ander antwoord van mij gehoord hebben dan alleen het met deemoedig aangezicht
gesproken woord Liefde.... Zoo blijkt duidelijk dat in haar
groet gelegen was mijn zaligheid." Is dit niet de berghoogte der aandoening '
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de afgrond ontbreekt niet. Florence is voor D a n t e
een hel geweest ; de verbanning uit zijn vaderstad en de
staatkundige ondervinding, daarmee verbonden, hebben den
dichter als met hellevlammen gefolterd. Het is niet noodig
hier den stand der politieke partij en uit D ante 's tij d to
beschrijven, noch de historie der twisten, die voor D a n t e
met de uitzetting uit Florence zijn geeindigd.
Zijn geboortestad, tevens woonstad van B e a t r i c e, was
hem dierbaar als zijn moeder en bruid en werd door haar
onrechtvaardige uitstooting des to meer de oorzaak van zijn
levenslangen jammerstaat. De hoop op terugkeer, waarin
D a n t e voortleefde, maakte door telkens vernieuwde teleurstelling, zijn smart to bi ^terder ; en kon het anders of
het hem aangedane onrecht wend teruggekaatst in een
vervloeking, zooals slechts de in haat omgeslag en liefde kan
uitspreken P
ook

Verheug a tocli Florence, daar gij wijd
De vleuglen uitstrekt over zee en landen
En in de Hel zelfs is uw oenn verbreid.
Ik vond onder de di_even allerhande

r.

'

Van uwe burgers daar, en wijl t uw eer
Niet seer verhoogt, verkleurt mijn hoofd van schande 1). (Inf. XXVI.)

En zichzelf beklaagt hij aldus :
En smaken suit g ij al de bitterheden
Van 't vreemde brood en hoe een smartenweg
't Is op en neergaan over 's anders treden.

Wie zoo de Berghoogte en den Afgrond des levens ondervond is een volledige mensch ! Inderdaad is D a n t e de
mensch, die over het Probleem van de tegenstelling des
levens is ontroerd.
II
D a n t e s Gedicht is de verklanking van D a n t e s leven.
Afgrond en Berghoogte pier, Afgrond en Berghoogte daar.
Tilt ondervinding als van een ooggetuige verhaalt de dichter
wat hij gezien heeft in Inferno en Paradiso. En hij vermag
dit, omdat Inferno en Paradiso in werkelijkheid zijn
eigen Inferno en Paradiso zijn. Hij zelf heeft zich ver1) De verta,lingen zijn 'van den schrijver.
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dwaald bevonden iii het duistere woud der ziunelijke en
politieke hartstochten en de recite weg was voor zijn oog
verloreri. Het leven was onbegaanbaar voor den aldus verclwaalde en de grimmige gestalten van wellust, hoogmoed
en gierigheid dreigden hem als panter, leeuw en wolvin to
c1ooden.
Glansde ook ter verte door de opening der duistere
boomen de morgenschemering op verreii bergtop, wat was
het anders daii de belofte, of misschien de begoocheling met
schooner uitzicht, waarheen vooraisnog Loch niet zijn tred
kon genaken? Als hier geen huip kwam was de onvoorwaardelijke eliende uabij. Toe kwain het goddehjk Iicht
der redo, V e r • i 1 i ti s met hemelsche zending, hoewel geen
hemelliug, om D au t e nit to leiden, loch niet eer hij de diepte
der j ammere n had gezieri die dit leven biedt; de hel des
Ievens moest eerst haar laagsten afgrond voor hem outsluiten. Nu zal hij alles zien, de onderaardsche spelonkeri, de
ornkrirtgen van het souterreine gebied der boosheid, de gruwelbalgen der pijniging, de benedenste plaatsen der koude
en des verraads, en ten laatste de verpersoonljkte maclit
des kwaads, den ijselijken Lucifer. Al afgrondelijker en enger
wordt de afgrond naarmate D a n t e dieper afdaalt en de
rampzaligen, die hij aautreft, worden in gelijke mate rampzaliger; Been aanblik van jammeren wordt hem gespaard.
Ziehier de Afgrond in D a n t e s levensondervinding,
dichterlijk omgezet en verergerd tot een verbeelden Afgrond,
een onigekeerd kegelvormige diepte onder den aardbodem,
die de v erg aderplaats der ellende is. Want zoo is ID ante s
Inferno: plastiek van eigen levens-ondervinding en eigen
nadenken over des levens duisternissen. Waarschijnljjk
mengt zich daar ook een drang van politieke gerechtigheid
in, waarbij de profetische dichtergeest zich rechter weet
over de medelevenden zijns tijds; waarschijnljk heeft
D a n t e ook wel theologische waarde gehecht aan zijn
Zinnebeeld. Maar wat doet dit ter zake? De blijvende
waarde der ID a n t e s k e poëzie en niet de tijdelijke waarde
moet over den zin van het dichtstuk beslissen; en zoo besluiten wj dat de beschrjjving der Inferno niet is de beschrjO.E.114
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ving der Middeleeuwsche hel, niet in verzen omgezette
dogmatiek, naaar epische psychologie : beschrijving van de
duistere diepten des menschelijken levens. D a n t e zelf
heeft de ellenden der zonden dringend tegen zich zien
naderen; hij is met zijne gedachten afgedaald als tot het
lichaam van Lucifer, die het verst verwijderd is van God.
De Inferno, die het verraderlij k Florence voor D a n t e geweest is, is hem g eworden tot een Inferno in zich zelf.
Deze opvatting van de Divina Commedia is de psychologische en naar mij voorkomt benadrukt zij de eeuwige
zijde van het dichtwerk en grij pt aan wat ook voor Dante
het wezenlijke van zijn poeem geweest is. Zij ziet het
levensbeeld, dat de dichter ontwierp, en g eeft zich rekenschap van de trekkers waaruit dit is opgebouwd, zoowel
als van de sehoonheid des Geheels. Levensleer, Been wereldbeschouwing. Psychologie gg een dogmatiek.
Hoe wordt, alsdus opgevat, menige bizonderheid treflend
van die reis door den Afgrond, Welke de dichter moet ten
einde voeren. In zonderheid lette men daarop, dat Dante
wel de hevigste ontsteltenis ondervindt bij zijn verdwaling
in het woud : daar is hij zelf de ondervinder : zoo is het
met hem gegaan. Niet als toeschouwer, maar als deelnemer
moet hij de angst van dien nacht en die ellende ondervinden :
maar bij de jammeren der hel staat hij niet als deelnemer
dock als toeschouwer er tegenover : zoo diep is zijn eigen
ziel niet g ezonken dat zij in het onderaardsche zonk, niet
wezenlijk is hij tot helsche afgronderlijkheid vervallen,
.mar rede en verbeelding hebben hem gewaarschuwd dat
zijn verdwaling in het woud der harstochten daarhoen leiden
kon : Vergilius, de rede, nit den hemel gezonden als hemelgave, heeft hem heel het schuldige geslacht moeten toonen
tot zijne redding, opdat hij zelf niet zou vergaan (Purg. 161).
De konsekwentie heeft hem afgeschrikt : de hellereis is de
konsekwentie van de verdwaling in het woud ; en de dichter,
die zijn duistere levensondervinding beschrijft in het verhaal
der verdwaling, beschrijft in het verhaal der hellereis Welk
somber toekomstbeeld hem gered heeft, opdat hij Been
prooi der duisternis, maar een kind des lichts zou worden.
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III.
Beslister nog dan van de Inferno geldt van het
'tweede Hoofddeel der Divina Commedia, de Purgatorio,
dat de dichter hier geen kerkelijke dogmatiek geeft maar
leveusbeeld, verbeelding en verkianking van eigen levensondervinding. Moge de Inferno ook het gebied van Dantes
ondervinding overschrijden en beschrijving zijn der nit de
verdwaling volgende konsekwentie: de Purgatorio beeldt
onverminderd den eigen levensvoortgang van den dichter
in tafereelen af.
D Purgatorio of rein op den Louteringsberg beschrjft
n zedeiijkeri levensgang. Deze is een stijgen van Afgroiid
iaar Hoogte, van inferno naar Paradiso. Wie op deft
Louteringsberg is, is opgaande; de laagte ligt ben eden, de
Iioogte boven. D a n t e is de mensch die in opgang leeft,
de mensch van den Purgatorio; maar deze weg heeft zijn verhe
vene stijging to danken daaraan dat hij stijgt uit de
inferno.
Men begrijpe dat de denker en dichter door deze Purgatorio-konceptie een oplossing geeft van het probleem des
levees. De groote dichters, zeiden wij, hebben in het leven
een probleem gevonden, en het probleem vonden zij, doordat ze zagen de tegenstelling, die in het leven is. Maar
is er mogehjkheid de tegenstelling ondergeschikt to maken
aan de gedachte van een alomvattend ideëel levenspian,
dan is ook het probleem in beginsel opgelost. Zoolang
Afgrond en Berghoogte alleenlijk als tegenstellingen tegenover elkaar staan, blijft de denkende mensch in het punt
der radeloosheid; maar zoodra een opgaande weg gevonden
wordt, die Afgrond en Berghoogte verbindt, is in een
ideëel ontworpen levenspian de tegenstelling verzoend. Zie
her de beteekenis van den Purgatorio, Dante heeft doorgemaakt den Afgrond der ondervinding in zijn lijden om
het verraderlijk Florence; ontvangen de hemelhoogte der
aandoening in zijne liefde voor B e a t r i c e. Deze tweeheid
verscheurt zijn leven niet; zijn ziel is niet in tweëen gep1eten, maar hj vindt den reisweg der ondervindingen,
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die uit de laagte naar de hoogte geleidt ; en dien reisweg
noemt hij: Purg atorio, loutering . 1)
De Divina Commedia is een allegorisch gedicht, doch
zoo het niet wezenlijk jets anders ware dan allegorie, zou
het in 't geheel Been gedicht zijn, want een knutselwerk.
Er is een groot onderscheid tusschen allegorie en symbool ;
allegorie is een verstandspel, dat men ook kon nalaten
to bedrijven zonder wezenlijk verlies, en dus met winst !
Allegorieen zijn kunstig uitgevonden ; het vernuft bedenkt
ze en alleen het vernuft kan ze prijzen ; zij zijn niet opgeweld uit schepping sdrang en laten dus het inns rlijkste
onzer ziel koud. Symbolen echter zijn rechtstreeks gevondene
beelden ter uitdrukking van de onbenaambare werkelijkheid
die wij in ons weten. Het symbool kan niet evengoed
tinders gezegd zijn, maar ooze schepping sdrang heeft het
zoo gevonden als treffendste uiting in beeld voor ooze
innerlijkste bewustheid. Terwijl dus in een allegorisch gedicht ooze belangstelling vraagt : wat zou dit beteekenen,
en dit ? en die trek en die naam ? voelt in een symbolisch gedicht ooze geest een reeelen achtergrond van levenswerkelij kheid die de verzen draagt.
D a n t e s werk is in den diepsten zin symbolisch : het opgaand levensbewustzijn zet zich bij hem rechtstreeks om in
het Purgatorio-beeld. Maar het is ook allegorisch en vatbaar
voor allerlei bizondere uitlegging en vernuft-oefening. Maar
zie : hij weet de allegorie zoo rechtstreeks to zeggen als
ware ze eigen ondervonden levensverhaal, zoodat hij, ook
allegorizeerend, de groote symbolist is, die overal de diepe
werkelijkheid van het leven in zijn verbeelde tafereelen
voelen doet.
IV.
De Hel is een omgekeerd kegelvormige put. Het middelpunt der aarde is de benedenpunt der Hel. Lucifer staat
1) Tell onrechte met het smakelooze woord Vagevuur vertaald.
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daar en reikt met het hoofd in de eene, met de voeten
in de andere hemisfeer der aarde ; langs zijn lichaam neerdalend, komen D a n t e en zijn leidsman V e r g i 1 i u s de
Hel nit en bevinden zich in de andere hemisfeer. Nu slaan
zij om, ondersteboven, zoodat hun dalen stij gen wordt ;
lang s een kronkelend beekje vinden zij een weg die naar
boven leidt. „tangs dien verborgen weg nu traders mijn
•ids en ik one weer to keeren tot de wereld des lichts ; en
louder ook aan rust to denken klommen wij op, hij eerst
en ik hen -olg ende ; totdat ik eindelijk de schoone dingen,
die de henle] heeft, door eeu ronde opening zag."
h: g1]i
U U ilniuc) a
ive(iet • le stelle'
Lang s de Beek der traneri gaat een verborg eil weg:
de weg va.1i 1) a a c c czi van elken mensch. Langs dien
we mtstijgt Ilij de rampzaligheid en vindt den uitgang
cil . . . filet

de sterrell weder f

Het is nu, z() stelt D a _n t e voor, Paaschmorgen van
het .j aar 1300. In het tegeng esteld halfrond aangekomen
hebbeu de reizigers den v oet bereikt van den Louteringsberg, die er oprijst nit de wijdgestrekte wereldzee. Deze
berg is eeu g eweldig e Himalaya, een onregelmatige bergkolos, ong eveer keg elvormig en van boven afgeknot. Steil
rijzeii zijne rotswan.den islet scheuren en kloven, pier en
char begroeid met eeuwig woud. De Louteringsweg is in
Brie afdeeling eii v erdeeld : het benedenst deel, den berg iu
't ronde, is de voorhof tot het hoogere : de Ante-Purgatorio;
da arbo Ten ligt de eig eailijke Purgatorio, verdeeld in zeven
g ebiedskring en ; daarboven heeft men den bergtop bereikt,
het aardsehe Paradijs, Paradiso Terrestre, vol weelde en
schoon heid. De g rondslag van den berg is zeer breed en
geleidelijk glooiend naaar de zee, in 't ronde door een strand
omyeven.
Van het strand opwaarts gaat D a n t e's reis. Het zijn
hier andere tafereelen dan die in de Inferno ons worden
is aan de Purgatorio eigen.
Q'esehilderd ; een andere
Het is een verademing dien berg op to reizen, na in de
Inferno to zijn afgedaald. Het licht heeft er eon glanzende bekoring en het gezang verkwikt. Toen wij ons
kleur
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naar boven wendden, zegt D a n t e in Canto XII 109, zie,
daar zong men: beati pauperes spiritu, zoo liefelijk als
geen woord kan melden. 0! hoe verschillend zijn deze
plaatsen bij die der hel ! her treedt men binnen bij g ezang,
en ginds bij woeste klachten ! Menigmalen klinkt het lied
over de berghelling. Reeds in het begin: over de zee kwam
een schip met gestorvenen, voortg edreven door den wiekslag
van een lichtengel. De geesten ontscheepten en een hunner
kwam naar D a n t e toe om met innigheid hem to omhelzen :
de zangg er C a s e 11 a had D a n t e, zijn vriend, herkend en
begon de canzone des dichters to zingers, die hij in zijn levee
wel vaak gezongen had: „o liefde die zoo lurid spreekt in mijn
hart". De schare en ook V e r g i 1 i u s luisterden aandachtig.
Zijn stem was zoo schoon „dat nog Naar lieflijkheid in mij
weerklinkt" (C. II). Hier zongen geesten verzen van het
Miserere (V, 24). Elders zong een ziel Gode toe „Te lucis
ante" (VIII, 13) zoo vroom eerbiedig, en met zoo zoete
tonen, dat mijn geest mij zelven ontvlood ; en de andere
zielen volgden Naar stem eerbiedig in heel het lofgezang
met de oogen naar de hemelsche sferen gericht. Zoo ook
toen D a n t e de tweede Afdeeling van den Louteringsberg
was binnengegaan klonk hem het „Te Deum laudamus" tegen;
en het geluid was als van een menschestem die, net het
orgel zingend, nu wel dan niet hare woorden verstaanbaar
maakt :
Quando a, cantar con organi si stea,
Che or ci or no s 'intendon le parole.

In een der bergomgangen klonk het lied „Beati miseri.cordes" en wederom „Verheug u gij die overwint" den
reizigers toe (XV, 38). Elders werd het „Agnus Del" aangeheven ; (XVI, 19) of ook het „Gloria in excelsis" (XX, 136).
In een der bergzonen hoorde D a n t e het: „Labia mea Domine" op een wij ze die vreugde wekte en droefheid tegelij k
(XXIII, 10) en „Summae Deus Clementiae" zongen de gelouterde geesten (XXV, 121).
Overvloed van gezang.
Ook het licht heeft een aandeel in de totale konceptie
van het Purgatorio-verhaal ; het licht in verscheidenheid
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des morgens en van den avond.
In het opklimmen nit de Hel begroeten de dichters
reeds met vreugde het licht, dat zij door een ronde opening
zien binnenschijnen:
Entraninio a ritornar nel obiaro mondo;

en zij gaan uit ,,tot wederzien der sterren". Van dat to
voorschrjn komen in de lichte wereld zegt D ant e (I, 13):
i-let Oostersehe Saffier zijn klenrtint ter
verza mend in den aanblik van de refine
hoogluoht, doorsohi.1flend heel tot d' eerste s1er
begun mijn blijde oogen toe to sehijueri,
zuodra ' k nit doodsche walmen wederkwam,
lie ^ mg en burst hadden gekweld met pijoen
l)e sohnoiio seer, die ons de liefdevlani
^ ntsteokt, (toed heel den ()osterhernel pr;ileii
(HI) i

ii han r glans do V issohen nedenaiti

1k woidde edits om d' aandacht to bepalen
p d andre ij0l en rag del sterren thans,
lot. oerst goslacht Been inensob rah; stralen,
die
in heel clu lienel soheen verhengd van glans.

:hies

Goder pareva it ciel di for fiamelle. Inderdaad: de hemel
scheen van hun vonken to verblijden, en de hemel waaronder D a n t e opkhmt tot de Berghoogte, vertoont in wisseende dagtijden de blijdschap der engelen over een Zondaar
die zich naar boven keert.
V
en licht zijn ilEustratie. Het ouderwerp van het
Purgatorio-gedicht is: de opgaande reisweg; of: hoe een
mensch, D a ii t e, uit den afgrond is opgestegen naar de
Berghoogte. De dichter bezingt (want het is Loch zingen
wat dichters doen) de opgaamde levemsrichting. De weg door
de Hel is afdalen; de weg door de Loutering is opstijgen.
Daar waar wij D a n t e zien stjgen, zien wij tegelijk de
essentie van het Louterings-poeem. Het is dus allernoodigst
dat wij de bladzijden opslaan, waar de dichter ons van zijn
stjjging vermeldt.
De opstjgende levensrichting is niet gekozen uit willeZang
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keur, maar is gevolggeving aan een hemelsehe aantrekkingskracht. Dan t e ontveinst zich niet dat de liefde van boven
hem heeft g ang egrel)en.
Und hat an ihm die Liebe gar
Von oben Theil genommen,
Begegnet ihn die heilge Schar
Mit herzlichem Willkommen ;

dezen tweeden D a n t e vergaat het als den eerste. Reeds in
den eersten zang van het gedicht wordt deze hemelsche
noodiging vooropgesteld als verklarend de opgaande levensrichting, zooals blijkt. Te voorschijn gekomen nit de aardsche spelonken, aanschouwt D a n t e den man, die beneden
aan den Loutering sberg staat als Wachter, C a t o v a n U t
Deze, die liever het leven opgaf dan de vrijheid, is waard gesteld to worden aan den ingang van den weg der vrijwording. (I 34-48).
Lang was zijn board, doormengd Yriet grijeend haar
Gelijk zijn hoofdhaar ook was; en het zwierde
neer op zijn borst in tweetal vlokken zwaa,r.
Het viertal heilge hemelsterren vierden
hun glans op zijn gelaaat, zoodat mij scheen
of 't met haar licht de zonne self versierde.
„Wie zijt gij beiden, riep hij, die hierheen
stroomtegen d'eeuwgen kerker dorst ontvhtehten?
(en liet zijn lokken beven) wie verleende raad ale gids en schaft' a licht in luehten
waar ' t helsehe dal verzinkt in diepsten nacht,
dat gij ontkwaamt de plaats der eeuwge zuchten?
Zijn d' afgrondswetten dus to niet gebra cht ?
Of is 't besluit veranderd in den hooge
dat 'k in mijn grotten hier verdoemden wacht 9"
Mijn Leidsman riep : fluke knie en hoofd gebogen !
En greep mij eensklaps aan en duidde mij
met woord en hand en met den wenk der oogen.
En sprak daarna : „ pier kom ik niet uit vrij
bewegen, maar een vrouw daald' uit den hemel
op wier gebeen ik dees' omhoog gelei".

V e r g i 1 i u s verklaarde voorts dat de weg, dien hij met
Dante Bing, de eenig mogelij ke tot D a n t e's redding was;
zoover was hij afgedwaald van het pad der deugd dat de
aanblik der verdoemden en de aanschouwing van de reini-
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gin der zielen als eenig redmiddel nog restte. Daarop
antwoordt Cato:
,.Zoo dan eeii \T rouw des Heinels u beweegt
verdre smeeking tot m niet van noode,
daar inj genoeg haar iieilig wifleti weegt,"

Zoo wordt D a n t e toegelaten op grond der hemelsehe
noodiging. Daardoor is een heilige wijding zijn deel, reeds
van den aanvang af. Zie hoe hij nu gereinigd wordt van
de bezoedeling der hel, ondergaande als den wjdingsdoop. Op
aanwijzing van den wachter gaat V e r g iiiii s met D a n t e
de eenzame laagvlakte of die zeewaarts helt. Het morgenlieht komt de dnisternissen verjagen; ter verte onderscheidde
men al het trillen an de zee. IDaar was een schaduwrijke
plaats en kritid en hat uistondeii vochtig vaii inorgeii
dauw. Toeu strekte de meester beide hander uit en wieseh
met dauw D a a t e ' aangezieht tot herstelling van de blauke
gelaatskleur. Maar ook plukte hjj om zjn volgeliug
to omgorden dei Iischhalm - het deemoedskruid, dat
niet weerstaat loch buigt
want de van hemelswege tot
opstjgiug genoode menseh is met deemoedigheid omkleed.
Het stijgen begint nu en de weg is steil. Met moeite
hebben de reizigers het bergpad uitgevonden. V e r gill u s
is geen gids, die het zonder huip kan doers in dit gebied
der louteringen; hj staat stil en overlegt (III. 55). Zj
moesten Coen opklimmen langs brokkelig puin en de engte
beangstte D ant e van weerszjdeu (IV. 31). Huj hield nauw
lijks zijn geleider Mj, en riep: ,,o liethjke Vader, keer u
en aanschouw hoe ik alleen achterblijf zoo gij niet toeft !"
Maar V e r g iii U s weer naar hooger gelegen punt, vanwaar
men heel den omtrek zou overzien en spoorde zijn volger
aan tot daartoe zich voort to sleepers - en ID a n t e klom.
Toen zij het hooger gelegen punt bereikt hadden en
rustten vroeg hij:
"Behage ' t u,
meld hoe lang nog zij
de i ' Oi onihoog; 1111j1) blik klirnt iiioeilijk tegea
(len berg wand op cii vindt geen eind daarbij.'
En hij: i is bier met d'opgang dus gelegen
Dat zwaarlijk het begin oiiilaag is, niaar
iii ' t stijgen zeif wordt liebter gang verkrrgemm
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STatt eons de voortgan g u zoo weinig zwaar
gehjk met zeilend sehip stroomafwaarts drijven,
dan wordt ge 't einddoel van uw weg gewaar.

V e r g i 1 i u s' antwoord is de karakteristiek van het
opgaande levee. Indien geheel het Purgatorio-poeem verloren
raakte op deze enkele regels na, waarmee V e r g i 1 i u s
D a n t e's vraag beantwoordt, zoo zou de ziel van het poeem
Loch bewaard zijn; pier is de idee rechtstreeks in beeld
omg ezet :
E (l ^ ulnto

l[0111

va su, e men f<t male.

Het stij g en wordt niet gaandweg zwaarder, naar gaandeweg lichter want het is nadering ; het geestelijk levees.
als opgang is niet voornamelijk een worsteling met de aantrekkingskracht der acrd, maar al meer een gevolg geving
aan g eestelij ke vleug elvlucht. Wanneer D a n t e, niet meer
door V e r g i 1 i u s begeleid, maar door B e a t r i c e, later de
heilig e luchtsferen doorijit, is er geen andere opgang dan
van zweven en gedrag en worden, omdat de veerkracht zijner
eigen vergeestelijkte persoonlijkheid door niets meer zal
worden teg engestaan. IDe aantrekkingskracht der aarde is
dan bij hem innerlijk omezet tot een aantrekkingskracht
des hemels en zijn levee is geheellijk tot extase geworden.
Ja hij zal, in de hemelsche sferen opgenomen, weder volgens de wet van de beweging dier sferen zich beweg en : en
deze wet is die des verlangens naar God. Alle wezens vliegen daar naar hun oorsprong toe en zweven met de kracht
eener eigene aandrift op. Zoo is het in het hemelsehe
Paradijs, waar D a n t e later in zal gaan, maar ook in zijn
reis langs den louteringsberg, en vooral als hij de topvlakte
en het aardsche Paradijs, daarboven gelegen, nadert, begint
reeds jets van dit zwevende in hem voelbaar to worden.
Het leven in opgaande richting is niet een geforceerde
gehoorzaamheid, het is gees leven onder de wet, maar in
vrijheid (I, 70) ; geestelijk elan, even schoon als de noodigging
die van boven kwam. Den naam „B e a t r i c e" to hooren, verleent Dan t e s geestdrift nieuwe kracht, terwijl hij in den
aanvang des welts nog net rnoeite gaat... (VI, 46).
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„Ik noenl u Beatrice, die gij suit
aanschouwen, tot den hoogen top gestegen,
in zaalgen lack, de ziel van vreugd vervuM."
_Ik rei - „o Hoer, stijg s p eller laugs de wegen !
ik ben a]reeds niet moe gelijk ik was!
do bergkruin werpt ons d ' a.vond schaduw tegen !"

De steilheid van den reisweg is een herhaalde g edachte
in het Purgatorio-poeem. Geen gemakkelijke weg is die
der louterin , niets futiels, oppervlakkigs, onbeduidends
kleeft dien aan. De blijdschap der opvaart is dus niet als
de vreug d van een pleizierreisj e, inaar beduidt dat de g eestelijke kracht ook deg rootste bezwaren to boven komt en
in de overwimmnk ,juieht. Van de steilheid des welts eeft
T) a a t e

fl(t

eeri })es(•hrijvn1! ( Xi, 7---22)
Llout neii door ee. ^ 7 t uge i'otser)spleet,
r

die watt van d tell Jl:ial d luldl'en li_ant gebogen
geIijk. t-Mitt go 1, the wt. ' el en ^ -)Lille)-' Y;leed.
„H let lo ttI we `let '1 010YR'.11tlg tiverwr)ge.11
k^c' O11 [nqn gid

„opdut unar• ' t pad i,ich wet1(It,

dt voete0 1n i'- t ^ t` der • waarts tredell rooren.
Got ^ git. ^ ge ^ a

,vi j slecitti langlauuo iraderenc ,

vi ^ odat (ic y 1101 i(est • I)ijf haat' rtiste itorndt'
L it

^I

1)1(1In rrt'tlell

\

Or)(I. li lt'!')' Itet

e111

tIE't• rt ^ tsen klOt ^ i_ ciOt)j not nog was gevonuen.
Moat tot^i) tvij 1. v iiin n :o ^ 1) cei) vrij terrein
Tel'

Innig1t' iv 3aI de berg ua;ar bin tier i ronddc,

I ^ ielden iv ij it:i I 010 ivat 10 rust to riju.
Moe was tk, en wl} beideir ' s iveegs niizt'.ker
I e n ,taro d t' v 1 a kt, ' a l s w ege:n clef woo 5tij it.

Zelfs nog ill hoo e'er kringen vermoelt het stijgen
(XIX, 37) ; maar daar wordt ook de noodiging herhaald en
men gevoelt in ijier geestelijke atmosfeer zijn tred verkrachtigen : want toen D a n t e g ing, het hoofd gebogen ails
een die met g edaehten is bezwaard, hoorde hij de stem eens
eng els : „komt, hier schrijdt men binnen !"
Zoo sprak l ^ ij met, Ioetkliukender ;eluid
(ttiu uien ver ^ teeint in sterfelijke wereld.
Mel vleuglet) all van %ivanen uitgebl'eld,
zoo steeg hij up, die tot ons sprak, en in de
vernauwde rotsenklooi', the opwaarts Ieidt,
or) ^ woei iju tiviekfiiag cans rltet, koelen wiude.
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Lichter wordt de opgang, want de reiziger zelf wordt
verlicht. Bij de intrede in de tweede Afdeeling van den
Louteringsberg waren zeven P's als merkteekenen der zeven
hoofdzonden hem op het voorhoofd gesehreven. Bij elken
overgang van lager tot hooger boete-zone (waarover aanstonds) wordt een P hem van 't voorhoofd b ewischt, en
elke vermindering van die maakt zijn stijging lichter.
(XII, 115-126).
Reeds stegen w ' opwaarts langs de lieilge treen ;
en dit scheen lichter zaak mij daze to treden
op vlakken vloer gelijk 't mij was voorheen.
Dus zeid ' ik : „meester welke zwa.art ' is lieden
van mij genomen, dat ik reis en ga
alsof Been moebeid zeteld' in mijn leden "
Hij zeide : als de P's, die bleven na
op uw gelaat, hoewel reeds aan 't verkleuren,
d'een na den tinder van uw hoofd verga,
clan sal de goede wil uw voeten beuren
dat zij geen moeheid kennen, en hula vreugd
sal wezen hoogre ganged op to spe uren.

Inderdaad het stijgen is vreugde ; de opwaartsche richting is levenszaligheid; de glans der blijdschap doorstraalt
wie zich voelt naderen ten berge. Zoo hebben Israels dichters gezongen en zoo zingt D an t e. In al lieflijker woorden
spreekt hij dit gevoel van innerlijke blijdschap uit :
Gelijk, aankondigster van 't morgenkriekei ^ ,
De koelte van de Meie allerwegen
De lucht naar geur van bloenn en kruid doe t rieken :
Zoo komt eon wind mij aan het voorhoofd tegen ;
En 'k voelde wel het waaieren der vleugels
Ambrosia door heel de lucht bewegen. 1) (XXIV, 145).

Eindelijk is Dante zelf als gevleugeld. De veerkracht
van zijn wil is onweerstaanbaar, en het sterkst verlangen
1) E quale, annunziatrice degli albori
L'aura di maggio muovesi ed olezza,
Tutta impregnata dall' erba a da ' fiori ;
Tal
senti ' un vento dar per inezza

mu

La fronte, a ben senti' mover la piuma
Che fe sentire d'ambrosia 1'orezia.
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draagt bijna hem omhoog. Hij is tot zeer dichtbij het aard-a
sche Paradij s genaderd :
ZOO wies verlangen in nij stond' op stonde
Naar bergenhoogte, dat bij elken tred
'k 'lot vlucht de vleuglen groeien v oelen koinde. 1)

Van den aanvang a,f heeft de reiziger begrepen dat de
vleugelen van het sterk verlangen de ware veerkracht zijn
der geestelijke reis (IV. 28).
VI
}Iet wu s i i oodi den nadruk to l eg g e n op deze g ev I e ug tilde stijg iu g , om dat, elijk %v j Leiden, dit de essentie

Louterin gspoeem. De op gaande wed; van Af'rond
Berg hoogte wordt er afgebeeld. D a n t e y eeft eigen
levensplastiek : hij is de hoofdpersoon, deelnemer en niet
toeschouwer. Een oppervlakkig e opvatting doet voorkomen
dat de boetelingen, die D a n t e ontmoet, het hoofd-onderwerp zjjn van het Dichtstuk. In dat geval is de Commedia een verhaal van kuriositeiten, dock g een levenspoeem.
Wij moeten nu onze aandacht schenken aan eenige
bizonderheden an den reiswe •. Hij is verdeeld over
(Ir'teerie'i, terrein, naafi • Brie Afdeelingen van den Louteringsberg ; het benedenste gedeelte is de Ante-Purg atorio, waardoor men tot de eigenlijke louteringsplaatsen (vormend de
tweede afdeeling, in zeven gebiedskringen of zonen verdeeld) nadert. Daarboven ligt de derde Afdeeling, het
aardsche Paradijs. In zulk beeld wordt het leven vereenvoudigd. Wat is dichten of denken trouwens anders dan :
verenkelvoudiging :' Vat is kunst anders dan dit ? In het
leven liggt alle y verward door elkander, en toch loopt een
hoofdlijn en_ houdt in het verwarde de eenheid in samenhang vol. Verheven en alledaagsche toestanden volgen
vlak op elkaar : de Apostel, die zooeven menschezielen
bekeerd heeft, is kort daarna bezig m^ et tenten herstellen
is van lief

tot

I) Tanta v olei• copra voles ini venue
Dell' esser sit, oh ' ad ogni passe poi
Al z olo mi sentia orescer le penne.

650
of ligt to slapen gelijk met de boosdoeners. D a n t e moet
dus hetgeen in het leven vermengd voorkomt van elkander
afscheiden en invoegen in het enkelvoudig schema zijner
geestelijke levensschouwing. Zoo geeft hij dan ook een
drieendeeling aan van het Purgatorio-gebied, en stelt de
eene Afdeeling boven de andere naarmate der geestelijke
waarde. Het menscheleven, in opgaande richting bestaande,
kan traag gaan en alledaagsch, zonder merkbare verheffing
zonder bewust elan. Het kan ook zijn oogenblikken van
verheffing doorl even in de bewuste afwerping van wat laag
is en slecht. Ten derde kan het verkeeren in mystisch
voorvoelen van den hoogen stand der volmaaktb eid : dit
laatste is de verkrijging der eeuwigheid in den tijd, aan
alle mystieke denkers welbekend.
Deze drie zielestaten van den in opgang levenden
mensch worden door D a n t e gesymboliseerd in de drie
terreinen van den Berg.
De eerste afdeeling heet Voorhof: Terecht, want al
beslaat ook, naar de lengte uitgemeten, de neutrale zielestaat het grootste deel van onzen levenstijd, toch is hij
niet meer dan vakantietijd ter afwachting van hooger
dingen : vo5rhof.
Het is aange wezen dat de reizig er in dit deel des
Bergs slechts langzaam g aande personen ontmoet. Inderdaad drukt D a n t e aan zijne ontmoeters nit hoe weinig
verheffing en hoe al to groote eenvormigheid het leven
vertoont voor die pier zwerven. Koning M a n f r e d heeft,
zoo geen vrome tusschenkomst hem helpt, wel dertig levens
noodig om tot stijgender gang to geraken (III, 139) en
B e 1 a c q u a zit met de handen om de knieen saamgevouwen neer, nog lusteloozer dan of de traagheid zelf zijn
zuster ware (IV, 111) ; en de schare, nit welke B u an c o n t e
zijn doodsverhaal aan D a n t e prachtig vertelt, komt aan
zoo langzaam als men voortschrijdt op de maat van het
„Miserere" (V, 22). Deze schimmen zijn dan oak van menschen, die in hun leven traag waren met hun bekeering.
En de dichter S o r d e 110 zit er neer bijna sprakeloos als
een leeuw, die zich tot rusten heeft neergevlijd (VI, 64).
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Maar- dat ook in deze neutraler staters van geestesleven
een heiliger stemmingsgloren doorbreekt, zooals in den avond
de zon nog breekt door de g rauwe sluiers, die den gansehen
dag hebben omhuld Dan t e maakt het voelbaar in die
bekoorlijk schoone beschrijving van de lieflijke vallei :
So r d e 11 o g eleidt de reizigers nu het avond wordt, langs
een kronkelend pad over vlakte en tussehen rotswanden
door, naar een plants waar de helling des bergs inboog tot
een vallei. Goud, zuiver zilver, het purper en het loodwit,
het ebbenhout glanzend en helder, de klare smaragd als ze
gekloofd wordt
a lie zouden ze in kleur door het kruid
en de bloemeu van dit dal overtroffen worden, zooals het
min dere
eu wordt door het meerdere. Doch de
n atuur had n iet a flee die plaats beschilderd, roar
de
Iieflijkheid van duizend geuren schiep zij daar een ongekende
tengehn.g. ,,Salve Regina" zag 1k daar een schaar van_
geesten zinger in groen en bloeznen, die 7k buiten de v allei
n_iet had gezien. ( VII, 73-84
t)

VP1'wo1

ri

ttit

r1

hart verteedei't
Ket was n e I at( our die
T au lle1 iowef`, iiu11 die up veebaneii zwe1'veu
N u zt vat le cc vrwtl(leu Ceisde11 sederf
X

Zoo kort -- 't urn dat cue pelgrirn weent, cit 't sterven
Des daags zijn hart vol liefde wondt, en ' t luiden
Van verve kink uiengt z ielr in d ' ;tcoud ver c e n . 1)

D a n t e zag de schare in de vallei opzieu als in afwaehting van hetgeen komen zou (VII 22 vvg) :
[k zag twee englen nit den hernel komen
met z waarden Welker spit; was afgeknot
groen wars h un kleed tiEs ' t hoof der lentebouuien,
en wapprend achter tali, terwijl de slag
der vlengels windsbeweeg deed van rich stroomeu.
Zij hidden stil rink boven ons en 'k rag
hoe r ij elkaar zich tegenover stelderi
zoodat de geestenschaar in ' t uiiddeu lag.
1) VII, 1.

lira gia fora the volge ii disio
Ai naviganti e intenerisce i 1 core
Lo di ch ' an detto a dolce
addio
.midi

E the to novo peregrin d'amore
Funge, se ode squilla di lontano
Che pain it giorno pianger the vi 'more.
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Weldra, daar g reep Sordello D a n t e aan:
en zeide : zie den tegenstander daar!
en wees mij met zijn winger naar de zijde
waar open was en zonder schutamuur 't dal.
lk zag, en zie ! daar komt een woudslang glijden,
de booze slang, die Eva bracht ten val.
Door kruid en bloemen kwam het ondier reader .. .

Maar d'Englen bewogen de vleugels, en
hoorend de vleugels wieken in de lucht,
zoo vlood de slang, en d'Englen keerden wed er
naar hooger pleats en in gelijke vlucht.

VII
In volgende zangen verhaalt de Dichter van een hooger
verkeer op den weg der Loutering : zijn verblijf in de
louteringsplaatsen, die de eigenlijke Purgatorio zijn, de
Tweede Afdeeling van den Bergweg. Een dag heeft zijn
reis door het eerste bergdeel geduurd. (Het is nacht in
Canto I. In Canto II gaat de zon op; in III de morgenstond ; in IV is het middag ; in VI avond ; in VIII begint
de nacht.) Nu is het weer nacht en D a n t e slaapt ; in
dezen slaap komt de morgenschemering zijn geest losmaken
van de zinlijkheiid en aandoen met een zinrijken droom :
een adelaar op gouden vleugels zweeft neder, g rij pt hem
aan en brengt hem naar een hooger bergoord over. D a n t e
ontwaakt en ziet zich overgeplaatst, terwijl V e r g i 1 in s
aan zijne zijde is. V e r g i 1 i. u s zag de werkelijkheid van
wat aan D a n t e in droomenvorm voorkwam : een hemelsehe
vrouw L u c i a, toegekomen terwijl D a n t e op de bloemen
van het dal sluimerde, had gesproken : „laat mij hem
vleugelen geven op zijn tocht" en dus sprekend hem omhoog gevoerd. V e r g i 1 i u s was meegenomen in Naar vaart,
maar de sehimmen, die beneden waren, bleven achter. Eer
zij verdween wees zij met Naar glansrijke oogen naar den
ingang van de louteringsplaatsen, waarheen nu D a n t e met
zijn leidsman zich begeeft (IX, 10 -69).
De beschrijving van het ingaan daarbinnen is een van die
allegorische g edeelten van het poeem, waar de poezie achter
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de th eologie dreig t schuil to gaan. Ware niet door de samenvoeging van vele schoone woorden tot een plastisch geheel
een mooi beeld opgebouwd, waarbij wij den allegorisehen
zin kunn en verg eten, dan zou deze passage ons kunstmatig
en schoolsch voorkomen. Maar D a n t e weet altijd als hij
allegorizeert ons to doen verg eten de aileg orie en g eeft to
aanschouwen het beeld. (IX, 73-113)
W Ij kwatnen under no ter plants, waar t geen
niij eer• st een scheur der rots had toegeschenen,
gelijk een spleet, die deelt een rnuur• vant^csn,
lieu puort bleek, waar Brie treden voerden henen
vat driei^r• hande klein • : can ' k sag riaarhij
ceo Waehter rittend en die sprak tot geeiren :
' I t,og inslranneniI werd gewnar (tat hij

^•ii

t t't

^t

lu>ogs1 e trede vat. Zit narisehiju lichtt}e

ralend in ij toe en was to he) roar m i1.

Hei zwaard etond naakt in iijne hand en stiehttc•
4< • hittrendeu

glans, von bra ndend in het rand
dat ik ver;eel's ririjn bli1< er • lienen riclitte.
- „Legt wat gij wilt aihier, en spreekt terstond ,"''
idl' hij nan ,,en waar is rw geleide ?
lie dat trw komst uzelf ' geeti onheil kondt1"
-- „Een V ronw des Heinels, welbekend bier, zeide :

Zoo Ii

(slrrak nu mijn meester vow zijn glans-gelaat)
,, ,.lit ginds de Yoort, die geeft a toegeleide. " "
Uat zij nw selirede}r zeegne, waar g ii gaat !"
hernam ltij Ioen met vi •iendlijke gebaren,
,.ueemt dan clues trap tot hoogren gang to baat."
Wij trade n nun : op d ' eerste treden waren
de blanke nlarmersteenen zoo geglad,
dat ' k heel rnijzelf daarin kon weer-ontwaren.
Dc tweed ' in donkerst paarsen steen gevat
was ritw en als verzengd, terwij l zij mede
F

en diepe scheur in lengt en breedte had.

Daarbo ven van porfier de derde trede ;
want vlammend rood was deez ' en als het bloed
dat uit onz ' adren springt. Op deze deed de
Gezant van God steunen zijn heilgen voet,
terwijl hij op een drempel was gezeten
Die mil Mali di,»itantsteen denken duet,.

oprechtheid, berouw, liefde ; blank marmer, paarse
verzeng de steen, porfier deze drie treden zijn het, over welke
de rnensch D a n t e nadert tot de loutering des kwaads.
O. E. I1 4

41
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De Engel opent de poort, maar schrijft aleer hij D a n t e
toelaat zeven P's net de punt zijns zwaards op het voorhoofd. De zeven Peccata (hoofdzonden) staan op zijn voorhoofd leesbaar ; maar de Engel vermaant : zorg dat gij u
reinig t van deze smetten ! En ingaande hoort D a n t e de
Te Deums zingen.
Hier zijn wij niet meer in die staten van geestelijk
levee, waar weinig verhefling is en de geest slechts langzaam
voortgaat, gelijk in de Ante-Purgatorio, maar wij zijn in den
staat der bezige zieleloutering. Hier is bewustzijn van zonde
en ontworsteling daaraan: het geestelijk streven in aktualiteit.
Zeven zijn volgens middeleeuwsche theologie de hoofdzonden: in zeven deelen van deze Purgatorio wordt het proces der ontzondiging uitgevoerd ; door zeven omgangen of
zonen des bergs moet D a n t e been, om de zeven P's van
het voorhoofd kwijt to raken. D ant e is de typische
inensch, die niets menschelijks van zich vreemd acht. Geen
zonde of hij die Men sch is draagt Naar.
De zeven kringen van den berg (in welke deze tweede
Berg-afdeeling bestaat) liggen boven elkaar. Zij zijn verdeeld
overeenkomstig een aanwijziug van A r is t o t e 1 e s, die de leermeester is der Middeleeuwsche kerk-wijsheid. Volgens A r i st o t e 1 e s bestaat een zonde in een to veel of in een to wet/wig,
een overmaat of een Bemis. Zoo verdeelt nu ook D a n t e de
zeven omgangen van de tweede bergafdeeling in tweemaal
drie en daarbij een tusschenzone. Eerst de drie louteringsplaatsen voor zonden, in welke een to weinig aan liefde
voor anderen blijkt : hoogmoed, nijd, toornigheid. Daarop
volgt de boeteplaats der tragen. Daarboven de drie bergzonen voor loutering van zonden, in Welke een over7naa,t
van eigenliefde is: gierigaards (en verkwisters) zwelgers,
wellustigen vertoeven daar.
De geesten, die D a n t e in deze boetezonen aantreft,
zijn niet voornamelijk personen, maar afbeelding van zieletoestanden. Zij komen bij groepen voor en zijn bevolking
der bergzonen door Welke D a n t e treedt. Hij maakt zijn
eigene loutering door, en plastiseert dit proces aan de voorgestelde boetelingen.
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VIII
De manier nu, waarop deze loutering plaats heeft, is
t weeerlei. Vooreerst hebben de boetelingen een smartelijke
werking to verrichten, waardoor hun geest in een heilzame
ri chting wordt g eleid : de hoogmoedigen gaan niet rechtop,
maar g ebukt onder den last van geweldige steenen. De
n ij diga aids, die altij d wangunstig terzij de zag en naar de
vreugd der medemenschen, gaan nu met toegenaaide oogleden, zoodat zij zich ook bij eikaar moeten aansluiten.
De toormge leeren de bitterheid van hun thorn verstaan
plc>or Cih to bewege ii in een scherpen rook. De tragen
ij Ion iii onverpoosde haaste voort. De gierigaards en verkwist rs, heide op eigeu manier to zeer op aardsche Bingen
de e leude hunner stofgezindheid to
holii st, li g g en n
air, ken met het Mang ezicht op den grond. De zwelgers
moeten vasten bij het zien van een vruchtrijken boom en
dors ten bij de aansch.ouwing eener neerbruisende beek.
Ei:n d eI ij k gaan de well ustigen een vuur door, dat uit een
rotswand slaat, onl de sinartelijke hette der hartstochten.
to onderviiiden.
Deze loutering ems. zijn g een strafl'en, g een vergelding,
inuar opvoedmiddel, medici jn ter genezing. Al deze boetelingei_i zijn herstellende kranken van de krankheid, die de
zonde is. De mensch, Wiens leven in opgang is, daar hij
reist van den afgrond opwaarts naar de berghoogte, heeft
g ee n verg eldin g n oodig : het opgaand Leven, hehoett slech-ts
z t

Ea

i 1

ftel0r1tef(l.

IMIaa r nog op andere wij ze geschiedt deze loutering,
namelijk door overplaatsing in edeler verbeeldingsfeer. Somtijds hoort D a n t e waarschuwende stemmen vreeselijke gebeurtenissen van zonde uitroepen, zoodat hij daardoor een.s
ads door een donderslag verschrikt wordt. (XIV. 130). Maar
hij b eg rij pt dat de afschrikking wel v oorkomende doch
;been opvoedende kracht heeft, gelijk de veredeling onzer
verbeelding. De kwaaddoener leeft met zijn verbeelding in
eon bezoedelde sfeer ; de gierigaard ziet het geld en de
booglnoedige zijn opgeblazen i.k. Deze verbeeldingswereld
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moet vervangen door een van edeler acrd. Daartoe is in
de louteringsplaats der hoogmoedigen een marmeren strook
des bergs met schoone reliefs behouwen, voorstellend den
deemoed van M a r i a en van den Annuntiatie-Engel ; en
D a v i d, die hoewel Koning, zich niet to hoog rekende om
to dansen voor de ark; en Keizer T r a j a n u s trekkend ten
oorlog met een edele schare, dock nu welwillend houdt hii
stil om to luisteren naar de klacht eener arme weduwe.
Dat de hoogmoedige boetelingen zich aan deze tafereelen
verkwikken ! In de zone der nijdigaards worden voorbeelden
van edele menschenliefde uitgeroepeu (zij hebbeu de oogleden toe). De toornig en hebben vizioenen van zachtmoedig heid. De tragen, terwijl ze voorthaasten, roepen zelf' voorbeelden van grooten ijver uit. De gierigaards doen evenzoo
in hun boetekring. De zwelgers hooren voorbeelden van
matigheid ; en de wellustigen in het vuur roepen elkander
voorbeelden toe van ingetogenheid.
Dit alles beteekent dat D a n t e op den weg der loutering zich een schoone gedachte- en verbeeldingswereld heeft
eigen gemaakt, en uit deze kracht ontvangt voor de oprichtiug
des geestes naar de Berghoogte.
Meer nog is er wat tot de loutering nzedewerkt : de
onderwijzing in geestelijke kennis ; het begrijpen door de
rede is ook een middel der geestelijke opvoeding . V erg iii u s licht D a n t e in. Prachtig zijn zijne woorden over
de liefde, die het genot van 't geestelijke goed to grooter
maakt naarmate er meer genieters zijn (XV 46-75). In een
gesprek met den geest van M a r c o Lo m b a r d o wordt
D a n t e ingelicht over de oorzaken van zedelijk bederf
(XVI, 35 vvg.). Elders betoogt V e r g i 1 i us aan zijn volgeling dat een verkeerd opgevatte liefde de oorzaak aller
zeven hoofdzonden is (XVII, 79 vvg) en zet zijn betoob
voort met een uitleg van het wezen der liefde (XVIII, 19)
en over de vrijheid des roils, waardoor de ziel toerekenbaar
is voor Naar kwaad (Ibid. 46.). Ook wordt aan Pa n t e het
verband van lichaam en geest verklaard en uitgelegd de
card van het schijnlichaam na den dood (XXV, 34 vvg.)..
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In een aflegorisch vizioen heeft ID ant e de afzichtelijkheid der zondige verleiding gezien. (XIX, 7-24): een
staamiend vrouwmensch verschijnt hem, scheeloogig, met
kromme voeten, stompe armeri en vale kleur. Maar Coen
hij haar aanzag werd haar stroeve tong los; zij richtte zich
in bevallige hooding op en haar gelaat werd met de liefdebios gekieurd. Daarna hief zij een tang aan, en maakte
zich als de Sirene kenbaar, die alle tot zich trekt:
In So t s, cantava, in son

(10100

sirena,

Cue i marinari in mezzo mar clisinago
ant

or) di pia(ere a sentir plena.

Maar eeii heilige Vrouw verscheen en scheurde haar
het k1iod van den, waarna de Sirene iii al haar afziehtelijk
heid aansehouwbaar werd en D a n t e ontwaakt.
Zoo heft dan de Mensch in zijn loutering geen verlaten
we. thddeh1ke geesten beschermen hem; en heffn hem
^ p, of opened zijn oog; de omgang met medegelouterden
wijst hem den wed; , waar ziju eigene rede als Bids zou falen
en waar V erg iiiii s weifelt, Ja somtjds ontvangt hij van
ecu hoogstaanden lotgenoot hetgeen tot zijn eigene opleiding
dieuistig is. Zoo wordt Dan t e door den dichter S t at i u s
onderwezen (XXV) wiens tijd der loutering is vervuld; en
Riede ondergaat Mj den schok der aandoening, als heel de
berg beeft, daar diens eenen menschen boetetijd ten einde is.
Zoo is dan ook het leven in oprichting naar de Berghoogte geen eentonig en beperkt leven, maar rijk, overrijk;
de aktualiteit van ons zedelijk streven brengt ons allerwege in aanraking met anderen, vervult ons met veelheid
Tan gedachten en overwegingen, toovert vizioenen voor van
diepen zin en doet ons liederen hooren. Engelenvleugelen
omwieken den mensch en hij ondervindt aandoeningen van
meest verscheiden aard, verdiept zich in meest verscheidene
figuren van het levenslot - rjk, overrijk is het leven dat
ter Berghoogte stijgt!
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IX

Nog een ding is noodig eer D ant e de derde Afdeeling
des Bergs, de hoogvlakte, het Paradiso terrestre, binnengaat. Dat g ene is de doorschrijding van het Vuur.
Genaderd tot het opperste der laatste boetezone, v ertoont zich aan D ant e en V e r g i 1 ins de Engel, met fielder
geluid roepende „Beati mundo Corde". lIij toonde hun
het vuur, het Louteringsvuur. Van de overzijde wend
reeds het gezang vernomen . De weg waarop zij g aan is
een smal pad, zich wendend om de rots. Rechts de afgrond ;
links ;de rotswand : uit dies wand slaan de louteringsvlammen. De reizigers moeten door di.t vuur. D a n t e
vreest. Hij buigt voorover met g evouwen handen en blikt
in het vuur. Het vuur is onze grootste vijaud. Allo
elementen zijn den mensch vijandig : het water in zijn massa
verschrikt ons ; de garde is ons graf, de 1 ucht is vol g eheimzinnige verschijnselen : het vuur is de machtigste vija.nd ;
het vuur verteert : en D a n t e vreest !
Maar Been nood ; alle dingen zijn g oed voor hem die
goed is; juist het vijandig element is voor wie het doorstaat de oorzaak der loutering. Zal niet in deze gloeiende
bedreiging zijns levens D a n t e voor altijd van zijn levee
zeker zijn ? „Mijn zoon, p ier is wel kwelling, maar g een
dood", spreekt de Meester. „Leg of dan alle vrees en treed
er moedig door" (XXVTI, 20, 31). En daar D ant e nog
toeft, roept V erg i. l in s „o zie mijn zoon, dit alleen Scheidt
u nog van Beatrice". Op het hooren van dien naam trad
Dante in.
De teedre Vader, om miju ziel to steikeu
eprak steeds van B e at r i c e onder 't gaan,
en zeiid' : ik kan Naar oogen reeds bemerken !
Nu leidd' een stem one zingend daarvandaan,
en wij, op haar aandachtig, kwamen nader
het vuur nit, waar men treedt op steiler baan .

Aan de overzijde van het vuur gekomen overviel de nacht
de drie reizigers (S t a t i u s vergezelde hen). D a n t e zag
de sterren helderder dan hij ooit gezien had; en terwijl hij
rustte in slaap beduidde een vizioen hem de geheimenis,.
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van het Paradijs der aarde (Paradiso terrestre) waar hij nu
voor stood 1).
Nu heeft D ant e de reis van den Afgrond tot de
Berghoogte volbracht. net Paradijs waartoe hij is genaderd
(de derde Afdeeling van den berg) is de hoogtestand van
het Leven op garde. Rij weet zich geestelijk volwassen en
opgestegen tot het g eestelijk inzicht, waarbij Been geleide
meer noodig is. D ant e is ing ewijde. V e r g i 1 i u s mag
terugtreden ; de eigen kracht van wijsheid cii. volmaking is
geleide genoeg . Nu roept die help tot dusver heeft aangevoerd zijn Priestersehap en Koningschap over zwb zelvenuit:
H ct tijd i ij k v u ur • en ' t vuur, p lat eeuwig Brandt,
J ^ obt `ij gelieii ndjn

VOun.

Nu staan wij heiden,

vvaar 'ii ii Been raacl lrteer aehat nit nzijn verstand.
'L Mocht u niet wijs beraad tot hier geleiden
1(0111 1)0 tat gidil ow elgen w1 E Oil Just

'

d<aa r 11 gee u ul oel t ref` stei le wegen bezden .
fie doat

s

•

Flo

ion (lie

ft

het v oorhoofd kust

•

sit da,ur het k r uid, de bloenten en de boomen,

g

die d' arde voortbrengt

Tait

'zic,h7elf, en rust

eel' weinig bier, of wande! - tot i,ij konren,

'

do lieflij k nogen, door Wier tranen rnaoht
`k den toeht tot a heb heilrijk ondernometi.
Verwaeht Been wooed van mij ! geen weak verwarht !
tJw wil is vrij, onkreukbaar en welsehapen,
en 't ware risdaad
1k werp

U

700

gij then vevaebt

.

kroon en mijter um do slapen':

of, in D a n t e' s taal :
Libero, siuuo e thritt() e tuo arbiti•io
I folio fora non hire a s uo Benno
Pereb io to copra to corono e mitrio !

Hier Iigt een hoog tepunt van het Poeem ; de g e voelsverrukking siijgt. De Berghoogte is bestegen ; bestegen
door eeu Mensch !

Zoo is D a u t e het aardsche Paradijs ingegaan. Een
liefelijke wind streek hem zachtstreelend over het voorhoofd
en willigg bewoog het loof der boomers. De vogels begroetten
1 Do drooro van Lea en Ra c ii e I. Daaiover aanstonds.
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met zangen den morgenstond. Daar strocmde de kristallijnste Beek. In dichte boomeschaduw aan de overzijde
stond menigte van frisch gebloemte. Zingend en bloemengarend verscheen een vrouw aan D a n t e's oog. Op zijn
roep kwam zij tot aan de Beek toe, aan Welker overzij ze
wandelde en lichtte D a n t e in. M a t h ii d e was Naar naam
en Naar arbeid was bloemengaren ; de Beek die her vloeide
was de tweenamige die aan deze zijde Lethe, aan de zijde
waar M a t h i 1 d a was Eunoe heet . .
Doch vragen wij liever naar den zin van deze ding en ;
het is niet mogeli j k alle bizonderheden to melden, door
D a n t e in zijn verhaal van het aardsche Paradijs gevlochten.
Het aardsche Paradij s is de Hoogtestand van het levee
op aarde : de toestand van voorbewustheid van het Eeuwige ;
wie de Eeuwig e ding en in zijn ziel ondervindt, weet op de
toppers des levees to zijn verheven. Doch om daarin to
gaan moet men veel vergeten ; zonde en leed moet kunnen vergeten wie de hoogste blijdschap genieten wil: de
Beek Lethe verg etelheid stroomt daar, en door hare
stroomen g a de g elouterde men sch in. Maar ook de weldadig e
gedachtenis is noodig : het nieuwe is de voortzetting van
het oude ; de hoog ste levensstaat is niet een nieuwe gave,
toegevoegd aan het oude, inaar de voltooiing der van ouds
of gevolgde levensrichting . Het is dus noodig dat de mensch
door het bad in de Eunoe
weldadige gedachtenis
p een tot het Paradij s kome. Zoo gaat D a n t e door de
stroom die Lethe Eunoe beet.
Het paradijsleven zelf wordt afgebeeld in de gestalte
van twee vrouwen, de eene M a t h ii d e, de andere ... B e at r i c e. Eer D a n t e op de hoogte des Bergs trad, droomde
hij van L e a en R a c h e 1; L e a de bloemengaarster die
kransen vlecht tot Naar tooisel:
Een jong' en schoone vrouw m ' in drooni verecheen
en 'k zag haar gaan bij landelijke hagen,
zij braeht veel bloemen zingende bij c?en :
Nu weet een elk die naar mijn naam mncht vragen,
dat ik ben Lea, 'k vlecht al gaand' een krans
met schoone handers, dien 'k ale tool zaI dragen.
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(XXVII, 97) 1) racer haar zuster R a c h e I wil niet scheiden
van den spiegel en zit daarvoor den ganschen dag: met
haar schoone oogen to schouwen is hare lust. Als L e a is
Mathilde, als Rachel is Beatrice. Wanneer Dante
reeds voor hij het IParadijs betreedt door een drooinvizioen
op de verschijning der twee vrouwen woidt voorbereid, moet
in deze verschijning wel de wezenlijke inhoud van het
paradijs-Ieven zjn voorgesteld. L e a-M a t h ii d e symboliseert het wei'Iceiiile leven, R a c ii e 1-B e a t r i c e het $(/OflUyefld,e.
Ret hoogste leven heeft twee zijden: aktie en kontemplatie,
• cede werken en geloofsoverdenking, schoone werkzaarnheid
-n schoo tie besehonwitig. In de m y stische tlieologie der
inddeleeu weii is deze teeri stelliii g ecu erkende waarlieid.
Da n t e, tut het hougste l even opgeklommeu, zal deze tweeheid a Ida ai• ontmoeten. Maar in deze tweeheid komt de
hoogste lof aaii de kontemplatie toe. Ret opperste bereik
des levens is de Iie.sr/wu /uinq iaii het Eeiiuiqe. Dus za1
Be a t r c e VOOl' D ant es verlangende oogen ontshuerd
svorden opdat h; aanschouwen inoge.
Waarorn heeft D a n t e B e a t r i c e tot voorwei'p der

kontemplatie gesteld: Men bedenke dat vooreerst B e a t r i c e
het schouwende leven vertegenwoordigt en zij zelve dus de
konternplatieve is; vervolgeus dat Be at r i cc het voorwerp

van overpeinzing is voor P a ii t e. Deze laatste hoedanigheid
is de voornaamste. P a a t e heeft in zijn jeugd bij de beschouwin van B e a t r i c e het hoogste oudervonden. In de
ontmoetng met haar werd zjn geest bewogen tot zienerskracht en in haar leerde hij de eeuwige waarde van het menschelijke zien. In D a n t e 's herinnering wordt zij tot het
symbool van het eeuwige zeif; zij wordt de Godin. Ret
verlangen naar de eeuwige wereld is voor P a n t e hetzelfde
als de liefde tot B e at r i c e. Met dit verlangen dreef hem
V e r g i 1 i n s aan door het Iouteringsvuur to treden.
1) (i-iovane e belle in Sugno mi P°
Donua vedere andar leer una landa
Coglieimdo hori; e cantando dicea:
Sappia qualunque it rnio norne domanda,
Oh ' icy mi Son Lia, e vo movendo intorno
I e belle mani a far mi un ghirlanda
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Nu is hare verschijning nabij.
In de toebereiding op B e a t r i c e's komst wordt de
waarheid belichaamd, dat het hoogste genieten g een afzondering uit de menschheid is, maar juist een vereeniging
met deze. De ideale menschheid (voor D a n t e: de Kerk)
treedt op in den stoet, aan welks einde B e a t r i c e op den
wagers zit. Terwijl aan deze zijde der Beek D a n t e vele
schreden voorwaarts gaat, g elij kmatig met M a t hi 1 d e ter
andere zijde, komt een lichtglans het schaduwig wood doorstralen. Een zoete melodie stroomt door de hicht. Het
licht neemt in schittering toe en de melodic wordt gezang.
Nu nadert een statig e optocht van witg ekleede scharen,
gouden luchters worden g edragen bij hosannah-g ezang en
toortsen zijn opgestoken, wier rookwalmen als kleurige wimpels zijn ; grijsaards zi jn in den stoet, gekroond en met
lelien g etooid; vier dieren ; eindelij k een zed; ewagen door
een g riifioen g etrokken ; reiende vrouwen net bloemen g esierd.
Omsluierd zetelt B e a t r i c e op den wagers. Nu vangt
de menigte aan zingend to roepen : Veni sponsa de Libano !
(kern, o braid van Libanon) En honderd engelen bij den
wagen zwevend riepen uit : Benedictus qui venis (welzalig
g ij die kornt) ; en bloemen opwaarts werpend riepen zij :
Manibus o date lilia plenis (strooit lelien met handen vol)
Op den wagers wordt in het licht B e at r i c e zichtbaar.
lk zag wel Bens, eer cog de zon kwani rijzen 1)
clen Oosterhemel heel in dauw gebaa,d,
(loch ' t West versierd op heldr' en schoonste wijze :
then were, omwolkt geboren 't zongelaat,
door welke matiging ' t gezichtsvermogen
het licht uithield, dat z ' nit zich schijnen laat.
Zoo, door een wolk van bloemen overtogen,
die nederstortt ' nit veler Engelen hand
en viel rondom — verscheen daar voor mijn oogen
een vrouw in Kitten mantel... groene band
1) Jo vidi gia nel cominciar del giorno
La, parte oriental tutta roaata
E 1' altro ciel di bel sereno adorno ;
E la fascia del sol nascere ombrata,
Si the per temperanza di vapori,
1 ' Ocehio la slLstenea lunga fiata .. .

Obc)
omgordde Naar gestalt, en have leden
omkleedd een kleed in kleur van vuor gevlamd.

'

En zie, inijn geest - wien reeds zoo lang geleden
haar aanzijn beving had teweeg gebracht

'

en sidderend ontroering --- eer nog heden
inijn oog haar door de bloemwolk had betracht,
voelde door kracht, die nit hoar wezen straalde,
ontwaken weer d ' aloude Liefdemacht t 1)
D a n t e, tot V e r g i 1 i u s zich omwendend roept : „Geer
droppel bloeds is in mij ovrig die niet beeft; 'k herken de teekenen van den alouden g loed !" raar ontdekt dat V e r g i 1 i u s
verdwenen is en weent. D a n t e, B e a t r i c e door den Lang en
sluier, di€ hair asii ezicht en gestalte ornhult, aansehoutaat besehaarnd. }-Iij is nod; door de
wende e- D a n t
Lethe niet ingegaa n . Hij herinnert zich . . . den afgrond.
B e a t r i c e s ce rste a a,nblik is hem eels verwijt. Dante
heeft berouw (railto XXX}. JOE ZOO hey-ig is zijn aaudoe.nlijk
herouw, dat hij Inac;hteloos iuc}en zinkt, maar M t h i 1 d e
komt toe en voert lie»_i door de Lethe hee_u .
f

De taa1 des diehters, die deze tafereelen beschijft,
vibreert van a a ndoeiii_ng . Het is niet inog elijk iii een reeele
wereld intenser geroerd to zijn, dan deze groote dichter het
is in zijn fantasie-wereld. De B e a t r i c e, wier aanblik zoo
diep een lnensch outroeren lean, is v oorwaar geen abstrakt
symbool, als waarvoor zeer geleerde D a n t e-scholasten Naar
g ehouden hebben , inaar is een levende g eest. Maakt niet
dit de kracht nit van de Divina Commedia, dat het denks ysteem, daarin voorg esteld, steeds tot levende realiteit
overgaat zoodra des dichters hand het aanraakt : deze allegorie is symbool, levensbeeld, kreatie van een scheppingsdrang, die des dichters eigen levensdrang is. hit eigen
zielsontroering spreekt de mond. Geen droppel bloeds is im.
hem ovrig die niet beeft.
Il ^^: to l.^iritu mio, the gia cotanto

aim

sun presenza
Tempo era stato the
Noll era dl stupor, tremando. airanto,
Senza degli ocehi aver piu conoseenza,
Per occulta virtu the (Ia lei mosse
E)'antieo amer senti la grail potenra.
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Drie maagden zingen B e a t r i c e toe, smeekend om
.are ontsluiering. B e a t r i c e slaat den sluier of en open.baart Naar goddelijke gestalte en aanschijn aan D a n t e!
„Wie voelt zich niet bezwaard in het pogen weer to geven
hoe gij verscheen t, waar in harmonieen de hemel u beschaduwde, toen g ij u openbaarde in vrij e lucht !" De dichter
valt uit de rol van beschrijven, omdat de aandoening hem
.g een woorden toelaat en behelpt zich met de verklaring
van onzegbaarheid. (Canto XXXI, 142)
Hier is het opperste bereikt. De herinnering zelfs van
den afgrond is vergeten, zoozeer is D a n t e tot een mensch
van de Berghoogte geadeld. En de drijfkracht, die hem in
deze opwaartsche richting bewoog, is g eweest de liefde.
„Het hart tot liefde geschapen, wordt naar het voorwerp
zijuer liefde heengedreven (XVIII, 20) ; ik ben, zeide Dante,
deg een die altijd luistert naar wat de liefde mij ingeeft"
(XXV, 52). Reeds bij zijne verdwaling in het woud gaf
hij aan de stem van V e r g i 1 i u s (de stem zijner hoogere
rede) gehoor, omdat B e a t r i c e zijn zendster was, en hij
vermag den moeilijken reisweg to voltooien doordat de liefde
zijn gang elastisch znaakt.
De Divina Commedia is de Levensschouwing van een
Dichter, die denker en heilig e is; heilig e niet om ascetische
voortreflij kheid, maar om den heilig en m oed, die het hachelijkst lot heeft uitgehouden. D ant e heeft niet boven het
levee geleefd, zooals waar de roomsche kerk hare heiligen
fantaseert, maar in het level werkt hij het le ven, dat hem
tegen was, in de ideale ri.chting o pwaarts -- volg ens Goddelijke noodiging. Aldus is hij tot type van het menschelijke
geheili gd, waar elke andere bezweken ware: in dien zin is
hij een heilige.
Zoo verstond hij, niet maar uit kerkleer, maar uit
dieper geestelijke ondervinding, dat di.t levee een Toekomst
heeft en niet in zijn hoogste toestanden dood loopt. Het
hoogste, dat wij doorleven, is hem vodrbewustheid en profetie
van het Toekornende. D a n t e op de Berghoogte ggesteg en
is bereid tot nog hoogeren opggang
naar de sterren :
Puro a disposto a salire alle Stelle.

Over costa Berling van Selma Lagerlof
(Von. van Mary. 1tIeboom)
DOOR

J. E. VAN DER WAALS.

Nii ik wil beginnon over Gösta Berling to zeggen, wat
ik to zeggeri heb, schijnt het mij eigenlijk zoo jammer, dat
Pr over zulke boekeii lets gezegd meet worden. Alles wat
geweten worden moot is immers in hot boek zeif gezegd,
alles wat begrepen worden moot, zoo juist aangeduid en
verzwegen, dat ik vrees met woorden, die tech nooit volkomon do gedachten kunnen weergeven, onwaar voor to
stellen, wat slechts aangeduid volkomen waar was.
Maar inissehien is het voor hen, die hot boek liefhebben
en begrijpen, tech wel belangrijk - want alles wat betrekking
heeft op hetgeen we iiefhebben is veer ons van belang eons to zion, wat eon ari der van hot boek beg rij al was
hot alloen maar, em die opvatting tegen to spreken en
daardoor do hunne tot grooter duideljkheid to brengen.
En misschien kan het mij gelukken voor hen, die zeggen
zouden: ,,Er is wel heel veel rnoois in dit book, maar toch
ook zoo heel veel vreemds en wonderlijks," eenigszins de
richting aan to geven, waarin men denken kan, om tot
klaarheid to koinen. Wat is dan al hot vroemde en onbegrijpelijke dat hot book onduidelijk maakt
Hot is, klaagt men, zulk eon wonderlijke vermonging
van oudo sager en gewone gebenrtenissen, dat men niet
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weet, wat reeds als sage bestond en wat uit de fantasie
van de schrijfster is voortgekomen. Op deze vraag kan ik
slechts an twoorden, dat ik het ook niet weet en dat ik
mij ook geen moeite heb gegeven hiernaar onderzoek to
doen, daar het tot het juiste begrip van het boek van niet
het minste belang is.
Ook vraagt men: wat moet ik toch gelooven van al
die wonderlijke, bovennatuurlijke gebeurtenissen, van het
verbond der kavaliers met den Booze, van de wolven, die
G o s t a en A n n a beletten to vluchten, van de heks van
Dovre, die de straf over gravin M a r t a braeht. Gebeurt
d.it alles in werkelijkheid of in de verbeelding der personen
Moeten we dit alles in alien eenvoud gelooven of moeten
we verstandiger zijn en zeggen : „Pas op, het is alles maar
allegorie, de schrijfster bedoelt niet hetgeen ze zegt."
Maar wat bedoelt de schrijfster dan P
Hun, die zoo spreken, zou ik willen antwoorden : begin
met alles to gelooven, z66 eenvoudig als een kind een
sprookj e gelooft, en genet ervan, zooals een kind van een
sprookj e geniet. Want we zijn immers in een tooverland,
het romantisehe land der oude sagen van Wermeland, verplaatst in 1820, den tijd der romantiek : een land dus, waar
het bovennatuurlijke gebeuren kan. En we moeten in het
verhaal aannemen, dat het bovennatuurlijke werkelijk gebeurt, ook al is het tevens of voornamelijk een allegorisehe
voorstelling der waarheid. De kavaliers hebben werkelijk
een verbond met den Booze gesloten, de heks van Dovre
heeft werkelij k den vloek over gravin Marta uitggesproken,
het was nzet toevallig, dat de wolven de vlucht van G ö s t a
en A n n a beletten.
Er is niet eens zoo heel veel alleg orie in het boek
dat wil zeggen : er zijn twee soorten allegorie. Bij de eerste
soort is het verhaal slechts het kleed, waarin ons een waarheid wordt medegedeeld. Het verhaal op zichzelf behoeft
geen beteekenis to hebben, maar iedere volzin, ieder woord
wordt dadelij k vertaald uit de taal der gelij kenis in de gewone menschelijke taal, en indien men een zin niet vertalen
kan, moet men net zoo lang zoeken, tot men de beteekenis
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der woorden gevat heeft. Zulk een allegorie is het verhaal
van K e v e n h ii 11 e r en de boschvrouw. Maar er is nog
een ander soort, n.1. die diepere grond van waarheid, die
in meerdere of znindere mate onder ieder sprookje, ieder goed
v erhaal, ja onder iedere g ebeurtenis der werkeli j kheid verborgen lig t. Van deze soort alleg orie is G o s t a B e r ii n g vol.
Maar vraagt men verder : „Wat zijn dat Loch voor
menscheu, waarover S e l m a L a g e r 16 f schrijft ? Vanwaar
Elie hollende opeenvolging van g ebeurtenissen en groote
dadeu : W a arom versehillen die menschen van de g ewone
ma_nuen en v ronwe_n, zooals we die iii het dagelijksch levee
heell zien..
Die M e hi h 1 o >• Sin e 1 a i r e, die in den koudeu winter-
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nac'ht zijn h is sluit °oor zijn eigen aangebeden dochter,
zoodat ze in de sneeuw omg ekomen zou zijn, i ndien niet de
kavaliers haar gevonden hadden en gered, -- die gravin
M .r t a, die Naar zachtmoedige, boetvaardige schoondochter
zoo mai telt, dat deze gedwongen is het huffs van haar man
to verlaten, om haar leven to redden en dat van het kind,
dat geborcu moet worden, die vrome, heilige E b b a
D o h n a, die vrijwillig sterft, omdat zij weet, dat de man,
Mien zij lief heeft, Naar nooit zal kunnen helper, Naar heerlijke hernelsche droomen op garde to verwezenlijken, die
G 6 s t a B e r ii Il g, tintelend van geest en stral end van
schoonheid, dien alle vrouwen inoeten lief hebben, - en
die kavaliers eindeli jk, die de vrouw, die hen van den ondergang heeft gered en in Naar eigen huis heeft opgenomen
van huffs en hof ver j agen en Naar, de machtigste vrouw
van geheel Wermeland, als een bedelares laten rondzwerven,
dat zijn toch Been gewone menschen :'"
Ja, ik geloof wel, dat de personen van S e 1 m a L a g e r16 f ware, echte menschen zijn, want we moeten bij het lezen
van G 6 s t a B e r ii n g en bij het beoordeelen der karakters
niet vergeten, dat we nit ooze voorzichtib e, redeneerende
menschenmaatschappij zijn overgebracht in het sprookjesland
der oude Wermelandsche sagen, waar niet de wereldwijsheid
maar de kavaliers regeeren. Daarom want we zullen
straks zien, wi.e de kavaliers en wat de gevolgen hunner
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heerschappij zijn ontmoeten we er geen menschen, zooals
we die dagelijks om ons keen zien, maar wel, zooals we
weten, dat ze zijn, als we jets van ons eigen hart begrijpen,
en zich ook toonen zullen, zoolang ze onder de heerschappij
der kavaliers staan.
Want de kavaliers zijn de blijden, de zorgeloozen, die
geen wereldsche overleggingen kennen, en die nog in hun
ouderdom met den naIeven overmoed van jonge studenten
het geluk zoeken in liefde en feestvreugde, in spel en dans..
Niet, omdat zij, gelijk jonge studenten het leven nog niet
hebben leeren kennen, maar omdat ze, vaak door bittere
ervaringen geleerd hebben, dat de wereld niet voor hen is
en zij niet voor de wereld zijn. Daar is b.v. G o s t a B e r ii n g,
de dichter, die wel nimmer poezie heeft g eschreven, maar
weer gedichten beleefd heeft, dan iemand anders, daar is
oom E b e r h a r d, de filosoof, die niet om grappen to makeu
of feest to vieren naar Ekeby was getrokken, maar om vrij
van ggeldzorgen zijn groot werk over de wetenschap bij uitnemendheid to voltooien, daar is K e v e u h u 11 e r, het genie,
die met zijn groote uitvindiugen de wereld gelukkig Wilde
waken, L i 1 j e c r o u a, de groote musicus, die een goed
tehuis had en daar altijd naar terug verlangde, de zachtmoedige L o w e n b o r g, de vrome man, die to g oed voor
deze wereld was en de wereldsehe zaken maar niet best kon
vatten en steeds ook to midden der dolste feestvreugde,
treurde om zijn vroeg gestorven bruid. Deze alien hebben
zich afgewend van de wijsheid dezer wereld naar de dwaasheid, die niet van de wereld is. Hun blijft nog over de
wijsheid, hooger dan de wereldsehe, to leeren kennen.
En deze droomers, die geen van alien in staat zijn voor
zichzelf to zorgen, heeft M a r g a r e t h a S a m z e ii u s, de
maj oorske, opg enomen in Naar huis op Ekeby en ze heeft
voor hen gezorgd en hun vreugde en feesten verschaft,
zooveel ze wenschen kunnen en ze heeft hen liefgehad met de
liefde, waarmee men zijn verloren jeugd lief heeft en betreurt.
want het is
Maar nu hebben deze eeuwigj ongen,
immers slechts de wereld, die oud maakt, niet het levee
leze groote kinderen hun weldoenster verdreven en willen
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zelf het bestuur voereu op Ekeby over de uitgestrekte
bezitting en en de zeven groote bergwerken van Wermeland.
Wat nioet er nu worden van het arme land en het
arme yolk
„Van Ekeby ging die besmettelijke onrust nit. 7ij verspreidde zich eerst tot de mijnen en heerehoeven en joeg
de meuschheid in dwaasheid en zonde . . . . hoe zij zich
verder verspreidde onder het yolk, daarvan weten wij weinig.
Maar niemand behoeft er aan to twijfelen, dat de onrust
der tijden van stad tot stad, van but tot but g ing . Waar
eeri zonde verborgen was, barstte zij nit; waar een break
vas t usschei l mall en vrouw werd die tot een klo ve, waar
en g r(rote cleug d of een sterke wit was werden ook die
openbaar." Noolt was de afstand tusschen gedachten en
laden zoc kort ai s toe n.. Hlierin, dat alle gedachten zich
bij hen in Mader openbaren en niet in een andere g esteldheid van het hart, ligt het groote versehil tusschen deze
ruensehen en. cans. Want ook bij ons is liefde als die van
G o s t a B e r Ii n g, en hardvochtigheid als van gravin Mart a,
en krankzinnig e trots als van M e l c h i o r S i. n c 1 a i r e, en
heilig e d weeperij als van E b b a Do h n a, en wantrouwen
en ondank als van de kavaliers. ook bij ons g ebeuren
vreeselijke en heerlijke dingen, daden, waardoor menschen
schade lijden aan hun ziel
is er jets ergers denkbaar '
en daden, waardoor zielen, die schenen verloren to moeten
gaan, de mogelijkheid van redding wordt geschonken. Maar
bij ons gait dat alles haast onopgemerkt voorbij.
Want er zijn twee dingen, die onze gedachten beletten
laden to worden : de inwendig e g eest der zelf beschouwi.ng
en de uitwendig e omstandigheden, de eischen der maatschappij, waarin we leven.
Die geest der zelf beschouwing, die zoo in-modern is,
maar waarover Loch ook reeds nit andere tijden klachten
tot ons komen, dat hij „makes cowards of us all" en den
wil tot groote daden verlamt, is meesterlijk geteekend door
S e l m a L a g e r 1 of in Naar korte karakteristiek van de
trotsehe, schitterende M a r i a n n e S i n c 1 a i r e. De menschen
in Wermeland kenden hem niet, zij waren „kinderen van
o.
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het oogenblik, die iederen opkomenden lust volgden," maar
M a r i a n n e was anders, zij was geworden, zooals men wordt,
door veel onder menschen to verkeeren.
„De schoone M a r i a n n e droeg den geest der zelf beschouwing in zich. Zij voelde dat zijn koude oogen en
zijn hoonlachen ieder van Naar daden en woorden volgde.
Haar leven was een tooneelstuk, waarvan hij de eenige toeschouwer was. Zij was geen mensch weer, zij leed niet,
genoot niet, had niet lief; zij speelde de rol van de mooie
M a r i a n n e S i. n c 1 a i r e en de zelf beschouwing zat met
ijskoude oogen en vlijtig, pluizende vingers en zag haar
optreden. Zij was als 't ware in twee helften verdeeld.
Bleek, onsympathiek en hoonend zat de eene heift van haar
ziel veer to zien op de andere."
Maar toch de maclt der kavaliers is groot, G v s t a
B e r ii n g is onweerstaanbaar, ook M a r i a n_ n e werd overwonnen en de geest der zelfontleding scheen gedood . . .
znaar slechts voor korten tijd kan iemand als 1VI a r i a n ne
onder de macht der kavaliers blijven.
Ook die talrijke wereldsche overwegingen, die met het
al of niet goed zijn van de daad niets to maken hebben,
kennen de menschen van Wermeland niet. Schijnt hun de
daad goed, dan is ze ook voor hen de eenig mogelijke.
Twijfel en aarzeling bestaat niet. Alle twijfel is nit den booze.
Het is S i n t r a m, de Booze, hij die er een genot in
vindt oude vriendschap in nieuwen haat to doen verkeeren
en de harten met leugens to vergiftigen, die ook in het
hart der kavaliers den twijfel en het wantrouwen opwekt.
Het is, zegt hij tot hen in dien vreeselijken kerstnacht,
then de kavaliers brassende doorbrengen,
geen wonder,
dat Coen de Booze macht over hen verkreeg het is niet
uit goedheid, dat de maj oorske voor de daklooze kavaliers
awls een moeder gezorgd heeft, het is omdat ze slechts op
die voorwaarde de zeven bergwerken bezit, dat ze den Booze
ieder jaar een hunner zielen zenden zal. En de kavaliers
gelooven hem. Sterft niet ieder jaar een der hunnen ?
Indien M a r g a r e t h a S a m z e 1 i u s, de maj oorsvrouw, nog
M a r g a r e t h a C e 1 s i n g, de refine, onschuldige geweest
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ware, indien ze de zeven bergwerken niet werkelijk door
„een verbond met den Booze" gekregen had, toen zij ze
,aannam van A l t r i n g e r, Naar vroegeren geliefde, dan zou
ook S i n t r a m geen rnacht over Naar en Naar bezittingen
hebben gehad. Maar dit was de waarheid, die achter dien
laster verborgen was; fu gelooven de kavaliers, wat S i n t r a m
hun zegt. Ze verdrijven hun weldoenster, en dat was hun
verbond met den Booze. De kavaliers in verbond met
S i n t r a ni regeeren voortaan het land.
Het was S i n t r a m, de Booze, die in het hart van
A a n a S t j a r n h« k den twijfel opwekte aan het rechtmatig e
van ha ^zr zelfopofferin g.
A n n a, hoewel verloofd net den goeden, besteu F e rI i a a n d, had uit verveling en eigenzinnigheid Naar hand
d ii oud en , rij ken D a hi be r g beloofd. Reeds was het
huwelijk afgekondigd, toes G o s t a Berlin g besloot F' e rd i n a n d to helpen en het meisje znidden uit de feestvreug de weg to halen en tot hem terug to brengen. Of
filet hem gelukken zal) Alles gelukt hem! Trotsch als een
jOnge veroveraar rijdt hij nit. 0 G 6 s t a B e r ii n g sterkste
en zwakste onder de menschen ! Alles overwint hij, behalve
zijn eigen hart. Als straks A n n a en G 65 t a to zamen van
het bal wegrijden, is het niet, om tot F e r din an d terug
to keeren, raar om samen to vluchten. 't Vverd een onvergetelijke tocht dien nacht, ze gaven toe aan hun jonge
Iiefde, zij lag aan zijn Borst en hij boog zich over Naar peen
en fluisterde haar in 't oor : „Is er iets zaligers dan gestolen
vreug de '" Een huwelijksaf kondiging, wat beteekende dat P
en de toorn der menschen ? Zij hadden hun liefde". Maar
in het Bosch achtervolgen hen de wolven, ze omringen hun
slede, ze beletten hun de vlucht. Dat is de vinger Gods,
die hen wil bewaren voor de misdaad.
„Mijn lieveling is je hart z66 groot, dat je jezeif kunt
overwinnen en het glimlachende doen P" vroeg G 65± a. Ze
aanvaardde met geestdrift den plicht der ontbering. „Ik
za l doen, wat je wilt, mij offeren en het met een glim lack
doen !" Ze glimlachte droevig. „vaarwel, God zij met je,
mijn Iiefde zal je niet tot zonde verleid^n." En A n n a keert
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tot F e r d i n a n d terugg en is gelukkig in ha aar zelfverloo-chening..
Maar dan komt S i n t r a m.
„Wie zijn geliefde verlaat, verkoopt hem aan den duivel," zegt hij.
En als A n n a zegt, dat het Gods wil was: „Ja natuurlijk. Zelfverloochening is goed en liefde nit den booze. De
goede God wil de menschen niet g elukkig zien. Hij zendt
hen zijn wolven achterna. Maar stel nu eens, dat ik het
was, die mijn grauwe lammetj es van Dovrefj eld haalde ... .
Als God het nu eens niet gedaan had ?"
„Mijnheer S i n t r a m," zegt A n n a met zwakke stem,
„U moet me daar niet aan doers twijfelen, want dan ben
ik verloren."
Sinds dien dag is het A nn a onmog elij k G c s t a to
verg eten en liefde voor F e r d i n a n d to veinzen. De goede
domme F e r d i n a n d zelf bemerkte er niets van en is gelukkig in zijn waan, maar F er d i n a n d's moeder bad tot
God, dat hij het leven van haar kind mocht wegnemen,
voor hem de oogen openg aan ; ze verheugde zich over zijn
ingezonken wangen en zware ademhaling en dankte God,
toen eindelijk de dood, de groote bevrijder tot Naar zoon
gekomen was. Ze had anders zelf dien zoeten waan van zijn
hart moeten verstoren, opdat hij het meisj e niet trouwen
zou, dat hem niet lief had.
Het is verbazend, hoe juist de schrijfster met enkele
korte, scherpgeteekende trekken de karakters van Naar helden en heldinnen weet weer to geven. Al die dwaze kavaliers en die trotsche, mooie vrouwen. Ik zie ze voor mij
niet alleen als een schitterende schare, maar ik zie ze ieder
afzonderlijk, hoe ze zich bewegen, hoe ze loopen en gaan
zitten, ik zie de houding van hun hoofd en ik hoor den
verschillenden klank van hun stem. Het is alsof ik hen
alien persoonlijk gekend heb.
Over M a r i a n n e S i n c l a i r e, die slechts kort onder
de macht der kavaliers zijn kon, omdat Naar wezenlijke
natuur, die van zelfontleding en niet van overgave was,
heb ik reeds gesproken. Ook over A n n a S t j a r n h o k, de
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eigenzinnige, hartstochtelijke, in staat tot de edelste daden,
maar minder dan een der anderen in staat to zwijgen en
to wachten en God to laten zorgen, „en altijd dwaalt het
onrustige hart, altijd maakt kwaad het kwaad erger."
Een der mooiste hoofdstukken uit het boek is dat,
waarin Anna Stj arnhok gravin Elisabeth het verhaal van E b b a Do h n a's zelfmoord vertelt, weer nog omdat we daarin zulk een juist beeld krij gen van A n n a 's
karakter, dan in de g eschiedenis van E b b a D oh n a zelf.
A n n a, die opdat haar liefde G c s t a B e r 1 in g niet tot
zonde zon verleiden, die liefd e heeft willen dooden in Naar
hart, ziet met vrees en groote droefheid de aangroeiende
vriendschap van Elisabeth en (costa Berling. Dan
z ceii pb,tselinge opwelling, wanneer ze meent het bewijs
voor de waarheid van haar argwaan gevonden to hebben,
ertelt ze de ,j ong e gravin de nude bekende geschiedenis
van E b b a en U s t a, en E 1 i s a b e t h, bedroefd en veron.twaardigd, verbiedt U s t a B e r ii n g Naar huis.
Maar dan komt blj A n n a de reactie.
„En uu heb je g edaati, wat ik wilde", zegt ze, „maar
nu is het ook g edaan met onze vriendschap. Je hebt hem
of g estooten, gekrenkt, beleedigd, hem, dien ik graag in
a.rtnoede en schande zou volgeu ..... denk je, dat ik je
dat a11es verteld heb net een licht hart :' Alsof ik hier
uiet mijn eigen hart aan stukken had zitten scheuren."
„Maar waarom deedt je het dan 2"
„Waarom :
Omdat ik niet wou .... Neen, ik wil
het niet!
dat hij de minnaar van een getrouwde vrouw
za 1 wordeu."
Ik zie dit tooneel voor mij. Die arme, hartstochtelijke
A n n a en daartegenover het lieve, onschuldige, bedroefde
g ezichtj e van de jonge gravin. Och, altijd dwaalt het onrustige hart, altijd maakt kwaad het kwaad erger.
En ik zie E b b a Do h n a voor mij, zooals G c s t a
B e r ii ng haar vaak op eenzame Paden ontmoette. „Ze
hield niet van die feesten vol gedruisch . . . Ze was zoo
zacht, zoo schuchter. Zelfs toen ze zeventien jaar was, was
ze nog een kind, maar prachtig Was ze met Naar bruine
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oogen en den teeren, fijnen blos op de waugeu. Haar stank
lichaam was jets gebogen. Haar smalle hand gleed in de
uwe met een zachten druk. Haar kleine mood sprak weinig
en er lag een ernstige trek om. En Naar stem, Naar zachte
stem, die de woorden zoo langzaam en welluidend sprak,.
maar nooit jong en fi iseh en warm was, maar mat klonk
en wegstierf als 't slotaccoord van een vermoeid kunstenaar !
De oogen held ze meestal neergeslagen, alsof ze niet g estoord wilde worden in de heerlijke visioenen in haar ziel."
En de jonge gravin E 1 is a b e t h, die den dommen,.
laaghartigen graaf Hen d r i k Do h n a getrouwd heeft en
hem liefheeft en blijft liefhebben, tot hij zelf het haar
volstrekt onmogelij k maakt. Ik zie Naar voor mij in al hair
aandoenlijke vroolijkheid en onschuld, aandoenlijk, omdat
ik, die het boek gelezen heb, weet, dat het lijdeu Naar
wacht. „De jonge gravin slaapt tot tien uur en wit alle
dagen versch brood hebben. De jonge gravin borduurt en
leest verzen. Van koken en weven heeft ze geen versts.nd.
De jonge gravin is verwend."
Op groote feesten gaat zij graag bij de oude dames
zitten : „H e n d r i k wil zoo graag, dat ik een knappe huishoudster worden zal," zegt ze, „zooals zijn moeder is. Wilt
T7 mij leeren, hoe ik een weefsel moet opzetten '" . .
Gravin E ii s a b e t h was de vroolij ke zuster van alle
kavaliers geweest. Als zij Naar handj e in hun harde vuisten
gelegd had, was het geweest alsof ze gezeg d had: „Voel
hoe zwak ik ben, maar U is mijn groote broer, U zult mij
beschermen". Gevoelt ge nu niet als die kavaliers, alsof g e
deze jonge vrouw beschermen moest en bewaren voor alley
slechtheid en alle onvriendelijkheid ' en als we haar dan
terugzien in droef heid en ellende, als we die ziel „die zoo
bang was voor het booze" terugvinden op den weg der
boete, dan zou ik willen weenen met een oproerig hart,.
niet oproerig tegen de schrijfster, want we gevoelen, dat
zij er onschuldig aan is en even bedroefd is, als wij zelve
maar vol oproer tegen het lot, dat juist de vroolijke,.
jonge gravin zoo deed lijden.
Wat haar volkomen kenschetst is dit, dat Go s t a Be r-
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ii n g, die zijn levee voor haar zou willen geven, zich nooit
heeft durven afvragen, of hij Naar bemint. En hij is er toch
anders zoo bang niet voor vrouwen lief to hebben en
vrouwen het hof to maken. Maar de jonge gravin is ook
niet als andere vrouwen, ze kan niet komen onder de
macht der kavaliers, omdat ze niets to waken heeft met
hun dwaasheid. Ze is wij s met die instinctieve, kinderlij ke
wijsheid van het hart, die ten laatste ook de dwaasheid der
kavaliers overwinuen en G s t a B e r 1 i u g wijsheid leeren zal.
En daarom, omdat gravin E l i s a b e t h minder dan een
(lei' andereu wereldsche o verleg g ingen kennen rnoest, daarom
geloof ik S e 1 m a L a g e r I ii f oak niet, wanneer ze ons
later vertelt, dat de ,jonge gravin, als ze verlateu is door
Naar Izlan en hue huwelijk onwettig verklaard, van oordeel
was, dat „het kind toch een vader hebben moest." Want
ik weet wel, dat en vrouw oor haar kind doers snag, wat
ze nooit voor zichzelve g edaan zou hebben, en ik weet ook
wel, dat het g een g ewone wereldsche overlegg in g en zijn,
die er haar toe brachten G c s t a B e r ii n g, ten huwelijk to
vragen, en dat de vrees voor de praatjes der wereld of
angst voor eigen toekomst Naar eerder terug hadden moeten
houdeu van Naar daad, maar die angst, dat het kind sterven
zou voor het een varier had, schijnt mij Loch wel wat kinderachtig en ongeinotiveerd, en in geen g eval een dergelij ke
daad to rechtvaardig en.
Het karakter van G o s t a B e r ii n g zelf is veel minder
duidelijk, dan dat van de vrouwen, die hij lief had. Hij is
minder een werkelij k levend mensch en meer de verpersoonlijking van liefde, vreugde, overwinning, genialiteit, meer
kavalier dan man. Hij is de on weerstaanbare, wien niets
mislukt, de dichter vol inspiratie, tintelend van g eest, stralend van schoonheid, dorstend naar avonturen, die steeds
overwonnen wordt door zijn eigen hart en luster, en daarom
de van God verworpene.
Zoo nemen we hem dan ook en verder eischen we
niets van hem. eve denken er zelfs niet aan ernstige, moreele eigenschappen, zelf bedwang en zelfstandigheid in de
liefde bij hem to zoeken. G o s t a B e r 1 in g is immers de
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liefde, en kan men eischen, dat de liefde niet zou beminnen
of bemind worden1 Maar als nu aan het eind van het
boek G o s t a B e r 1 i n g wijs wordt, een man wordt, die wel in
staat blijkt to zijn tot een groote liefde vol trouw en zelfbedwang, dan is ons eerste gevoel een gevoel van teleurstelling en verflauwde belangstelling.
Dan beginnen we met hem to rechten en er ons over
to ergeren, dat hij vrouwen als E b b a D oh n a en M a r ia n n e en Ann a S t jii r n h o k heeft kunnen lief hebben en
zoo spoedig vergeten. Dan zouden we geneigd zijn, ons to
gaan verdiepen in de vraag, of een man werkelijk in staat
is zooveel malen een zoo groote, edele liefde to gevoelen en
of het juist van S e 1 m a L a g e r 16 f gezien is, dat ze haar
vrouwen maar eenmaal waarlijk laat liefhebben. Maar dat
zijn juist de vragen, die men zich bij het lezen van dit
boek niet moet stellen, want we moeten niet vergeten, dat
G 6 s t a B e r 1 i n g is: de ideale verpersoonlijking van kavaliersdwaasheid en liefde.
Daarom ware het missehien beter geweest hem op het
Bind de verpersoonlijking der onwereldsche wijsheid to waken
en niet een wij s, onwereldsch man. Maar nu komt de
vraag, waarin die wijsheid nu eigenlijk bestaat. Kapitein
Lennart bezat Naar, Elisabeth bezat haar, Gosta
Berlin g vindt Naar. Is ze in den godsdienst, in het
leven voor anderer welzijn, in de boete, in de kunst, in
den arbeid ? Ze bestaat in Been van deze dingen, maar ze
kan in al deze dingen gevonden worden. Ze is overal,
waar men zonder kleingeestige gedachten aan eigen voordeel, eigen eer, eigen nuttigheid, zonder eenige bijgedachte,
de daden, die in zichzelf goed zijn, durft doen, de gevolgen
overlatende aan God. Deze wijsheid zagen G o s t a B e r1 in g en El is a b e t h v an T h urn in volkomen klaarheid,
toen het contract der kavaliers met den Booze vervallen
was, en Sintram was gestorven.
Ik heb reeds zooveel over G 65 t a B e r 1 i n g geschreven en Loch schijnt het mij, dat ik nog Been juist beeld
heb gegeven van dit werk, want ik heb nog nets gezegd
van al die uiterlijke eigenaardigheden, die het tot zulk een
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bijzonder boek maken. Niets van den origineelen vorm,
-war Mlle hoofdstukken afzonderlijke verhalen zijn, die
slechts toevallig net elkaar in meerder of minder nauw
verband schijnen to staan, niets over den rijken, fantastischen
stijl vol onverwaehte wendingen, diepe g edachten en aan.trekkelij k s ubj eetieve gevoelens, meeg edeeld als in een
intiem gesprek met den lezer.
Het is zulk een rijk, overweldigend rijk boek, dat men
bet met vrees aanziet, hoe verkwistend S e t in a L a g e r 1 t f
in het gevoel van hoar onuitputtelijken rijkdozn met haar
•oederen omspringt. Met vrees, maar toch ook met genot
en met i n riig e dankbaarheid daarover, dat i eman d zoo mild,
zoo echt kavaliera c•liti • mild wezen katl.
Lit ajet reeds in het eerste hoofdstuk, in de gesehiedeni van U ii s t a B e r ii u g, den jongen, rijk begaafden predi.ka nt, die tot eei droilkaard wordt in de enzame pastorie
van Wermela;nd, waar de zwarte zolderingen dropen vav
bet vocht, ,t water liep longs de beschimmelde muren eel
't donkere dennenbosch groeide tot vlak voor zijn resters
en in de wijze, waarop hij zichzelve gered zou hebben zon.der den vriendendienst van den dominen kapitein B e r g,
stof g enoeg voor een zeer belang wekkend boek!
En dan het tw eede hoofdstuk, waar we U ii s t a terug vinden als een dronken vagebond, in staat zich het eigendom van een hong erig kind toe to eig enen en to verdrinken
en waarin dan de maj oorske, hopende hen daardour to
redden, hem Naar levensgeschiedenis verhaalt, opdat hij
`Loll zien, hoe er meer met schuld beladenen waren dan hij,
die toch niet bezweken onder hun last en den cooed vonden verder to levee. En die levensgeschiedenis zelf, die
zoo trefend mooi beschreven is en dieper indruk maakt
dan iets anders in het bock, mnissehien omdat ze de eerste
is van een gansche reeks verrassing en. .
We zijn nu op bladzijde 17 van de vertaling van Mej.
M e v b o o in en het bock heeft 383 bladzijden. Ik heb
sommigen hooren zeggen, dat het bock to lang was en dat
ze de laatste hoofdstukken niet hadden kunnen uitlezen.
Misschien is gebrek aan zelf heperking eon der fouten van
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het boek. De schrijfster sehept en schept zonder moe to
worden uit den overgrooten sagenvoorraad en den onuitputtelijken rijkdom van haar fantasie. Maar sommigen
van Naar lezers worden wel moe van al dat voortdurend
nieuwe en onverwachte. Ze zijn als kinderen, die op St.
Nicolaasavond al to veel moois krijgen en ten laatste moe
warden en Been lust en m.oed meer hebben ook de laatste
pakjes en surprises open to maken.
4f zou er nog een andere verklaring zijn voor het felt,
dat sommigen het boek to lang vinden : Wanneer anderer
of eigen kritiek jets op ous aan to merken heeft of op jets,
waarvan we heel veel houden, dan is onze eerste neiging,
die beschuldiging tegen to spreken en verontsehuldigingen
en verklaring en to zoeken. Maar awls dan ten laatste ooze
argumenten ook voor ous zelve onhoudbaar blijken to zijn,
dan begint men langzamerhand toe to geven, dat er misschien
eenige waarheid lig t i.0 de aanvallen dier kritiek. Welnu,
misschien is dan werkelijk het einde van G o s t a B e r ii n g
niet zoo mooi als het begin.
Misschien is het nit een artistiek oogpunt niet g eheel to
verdedigen, dat S e l m a IL a g e r 1 o f aan het einde, wanneer
men het slot begint to verwachten, juist zoo veel hoofdstukken
heeft ingevoeg d, die met den loop van het verhaal niets
of bijna niets to maken hebben als de geschiedenis van het
meisje van Nygaard, van K e v e n h ii 11 e r, van kapitein
Lennart, van Mons van Fors.
Misschien is ook de ontknooping wel wat zwak en
zullen velen net mij eenig e teleurstelling hebben g evoeld
bij het huwelij k van G o s t a B e r ii n g met de jonge gravin,
niet omdat die ontknooping niet goed g edacht is, want
G u s t a B e n i n g moest tot inkeer komeu, met andere
woorden moest gravin E l i s a b e t h trouwen, want reeds
van den aanvang of is het duidelijk, dat het jaar der
kavaliers Pen einde nemen moet en dan blij#t hem immers
niets anders over dan resignatie en boete of geheele
onderg ang . En men voelt het, niet om ten slotte Loch
onder to gaan, werd hij door M a r g a r e t h a Ce1si.ng
g erect, niet daarvoor had hij de jonge gravin lief g ekregen.
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Han var for staerk. Der stod kvinder bag ham 1).
ook niet omdat aan het slot vreugde en overmoed en
zonneschijn ontbreken, schijnt het ons mat, maar omdat
de schrijfster ons na de heerlijkheid van den vreugdedag
niet heeft doen gevoelen de hooge sereniteit van den sterrennacht, die volgde, toen de zon g edaald was. Ze heeft het
niet vermocht ons g eheel to verzoenen met den ondergang
van liefde, vreugde, dwaasheid, ook al toont ze ons de
wijsheid, die dit alles to boven gaat. Maar kunnen we dit
verwachten Is ieman.d in staat met zoo serene wijsheid
en liefde to schrijven over hetgeen ons overblijft ua den
(100(1 van liefde eft jeugd, zoolang hij Jong genoeg is, zulk
eeii , loeieilde verheeri?jkin g van liefde eaa jeugd to schenken
I)
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ONZE LEESTAFELI
S pin o z a's werken. I. Godgeleerd-Staatkundig Vertoog.
II. Ethica. III. Brieven benevens het Vertoog over het
Zuivere Denken. Iv. Korte verhandeling van God, de
Mensch en deszelfs Welstand. V. Staatkundig Vertoog.
Amsterdam, S. L. van .L o o y,
Ad Spinozae Opera Posthuma scripsit Dr. J. H. Leop01 d, Hagae Comitis apud Martin u m N ij ho if. MCMII.
Aan den volijverigen Secretaris der Vereeniging : „Het Spinozahuis", den Heer W. Meijer, is het to danken, dat ook zij, die geen
klassieke opleiding hebben genoten en nogtans den grootsten der
Nederlandsche philosofen willen leeren kennen, daartoe thans de
gelegenheid hebben. Zonder aarzeling durf ik zeggen, dat de
vertaling, die door den H r. M e y e r geleverd is, alle lof waard is.
Voor hen, die Latijn verstaan, heeft Dr. J. H. L e o p o 1 d daarenboven
een werk in het licht gezonden, dat groote belangstelling verdient.
Het is bekend, dat het oordeel van L a n d over Sp i n o z a's
Latijn ongunstig was. „Bij het beoordeelen van lezingen," zegt
L a n d, „die voor een uitgave van S pi n o z a's werken in aanmerking komen, hebben wij aandachtig to letten op 's mans bij zonder
spraakgebruik. Heeft hij zich wel eens verontschuldigd over ziju
mindere bedrevenheid in de nederlandsche schrijftaal, ook zijn
Latijn vertoont op elke bladzijde bedenkelijke verschijnselen."
Zeker zouden in de geschriften van Sp i n o z a, indien ze als
prijsthema's werden ingeleverd, door kundige schoohneesters tat
van heele en halve fouten warden aangewezen. Dat heeft L an d
terecht opgemerkt. Maar L e o p o 1 d, die over dit onderwerp ook
een woordj a mag meespreken, verklaart, dat Sp i n o z a's Latijn
wel niet zuiverder, maar toch ook voorai niet slechter was dan dat
van zijne geleerde tijdgenooten. Het was een ander Latijn dan
thans geschreven wordt, nu men enkel C i c e r o en C a e s a r als
modellers huldigt. Het was Latijn van menschen, die, juist omdat
ze de taal geheel meester waren, zich weinig om den vorm, maar
veel om den inhoud bekreunden. Daarenboven bedenke men, dat
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S p i n o z a het meeste van wat op zijn naan2 tot ons is gekomen
niet zelf voor de pers heeft klaar gemaakt. L e o p o 1 d levert
het bewijs, dat S p i n o z a met de Latijnsche auteurs, o. a. met
T e r e n t i u s, op een voet van groote gemeenzaamheid leefde : onwillekeurig heeft onze wijsgeer tal van uitdrukkingen en zinswendingen
aan den blijspeldichter ontleend, Welke in de ethica en andere
philosophisehe geschriften, natuurlijk in een geheel ander verband,
voorkomen.
Het is waal S p i n o z a schrijft in den ne gentienden brief, die
door heirs oorspronkelijk in het Hollandsch wend gesteld : „ik wenschte
wel dat ik in de taal, waarmee ik op gebrocht ben, mocht schrijven
ik sow rnogelijk rnijn gedaghte beeter konnen uytdrnkke, loch U.E.
gelieft let so voor ;oet to neernen, en self's de touten verbeetren."
Maar ten onreehte gist L a. n d, dat S pin o z a bier het Hebreeuwsch
of het Spaansch hedoelde. Hoe kon, vraagt L e o p o 1 d, onze wijsgeer
er ook maar eezi oogenblik aan denken om in een dier beide tales
aan eels Doidrechtsehen kooptnan to schrijven ? B 1 e y e n 1) e r g h,
die zelf vat aan Latijn had gedaan, toonde in zijn antwoord to
begrijpen; dat S p i n o z a aan (lie taal voorkeur zou hebben gesehonken.
Ik help em' niets op tegen. sehrijft lmij. dat ge voortaan u van het
Latijn of ook van het Fransch bedient. maar dezen keer verzoek
ik u mij nognlaals in het Hollandsch beseheid to geven, want ik
heb uwe meening in die taal zeer goed begrepen, hetgeen misschien
in het Latijn niet het geval zou zijn.
Talrijke tekstverbeteringen worden door L e op o l d ell ook
door M e y e r voorgesteld. Zij hebben getoond, dat em', zelfs na de
uitgave van L a n d, nog veel to doen overbleef. De eerste uitgevers
der nagelaten werken hebben S p i no z a kennelijk soms niet begrepen en dientengevolge fouten in den tekst gebraclit, hetzij door
het inlassehen of weglaten van een ontkenn end partikel, hetzij door
een verkeerde interpunctie. Om in zoodanig geval achter de bedoeling
van den wijsgeer to komen, kan het, gelijk L e o p o l d en M e y e r
herhaalde keeren gedaan hebben, nuttig zijn licht to zoeken bij de
Hollandsehe vertaling van I. H. €11 a s e m a k e r. Ook deze vertaling,
Welke naar de handschriften zelve bewerkt schijnt, is niet onberispelijk
en draagt evenzeer als de editio princeps de sporen van overhaasting:
geen wonder daar beiden nog in S p i n o z a's sterfj aar zelf verschenen. L a n d heeft reeds den Latijnschen tekst, waar deze door
de eerste uitgevers verknoeid was, naar het voorbeeld der Hollandsche
vertaling van Glasemaker soms verbeterd. Maar hij heeft van die
vertaling niet genoeg partij getrokken. Hij heeft soms niet opge-
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merkt, dat de eerste uitgevers nu en dan het redeverband miskenden door een nieuwen regel to beginners, waar G 1 a s e m a k e r
den tekst van zijn vertaling to recht liet doorloopen. Vandaar dat
het aan M e y e r en vooral ook aan L e o p01 d dikwij is mogelijk
was een beteren tekst to verschaffen dan door L a n d bezorgd werd.
Talrijk zijn de emendaties, Welke door L e o p o l d worden voorgesteld. Dikwij is slaagt hij er in to bewij zen, dat er j uist zoo
gelezen moet worden als hij wil. Het is jammer, dat hij aan zijn
kostelijk werk niet een lijst van de door hem behandelde plaatsen
heeft toegevoegd. Door zoo'n register zou het boek nog tienmaal
meer waarde hebben dan het thans bezit.
Voor ons, die brieven van Potgieter, Huet en Douwes Dekker
in extenso to lezen krijgen, is het niet onaardig to vernenlen, dat
bij de uitgave der brieven van S p i n o z a vooraf werd geschrapt
wat het publiek niet noodig had to lezen : dit blijkt bij vergelijki.ng
tusschen de overgebleven handschriften en de gedrukte stukken.
Op goede gronden mag worden geloofd, dat Spin o z a zelf had
aangewezen welke gedeelten der brieven moesten worden weggelaten.
De Heer L e o p01 d betoogt, dat ook verbeteringen in den vorm,
welke door Prof. L and aan de eerste uitgevers worden toegeschreven, door den wijsgeer zelf moeten zijn aangebracht, daar zij
zoowel in de vertaling als in de editio princeps worden aangetroffen.
V. D. W.
Maurice Maeterlinck. -- Het Leven der Bijen;
vertaling van mevrouw G. M. v a n d e r W Is s e 1- H e rd e r se he e. — Amsterdam, C. L. G. Veldt. z. j.
Enkele woorden kunnen volstaan om de voortreffelijke vertaling aan to kondigen van Mae t e r line k's La Vie des Abeilles,
dat waarsehijnlijk velen onzer lezers reeds in het oorspronkelijke
bekend zal zijn. Dit boekje, als een ,,schat der eenvoudigen," geeft
niet enkel allerlei wetenswaardigs over de zoo uiterst belangwekkende insecten, welker staatsinstellingen, zeden, gewoonten, wetten
en leefwijze allerzorgvuldigst worden beschreven, maar bevat bovendien wijsgeerige besehouwingen naar aanleiding van dat alles, betoogen, opmerkingen, waarmee men het niet of niet geheel eens
kan zijn, maar die in alle gevallen ten voile waard zijn gelezen en
overwogen to worden. De Schr., die zoozeer er op uit is geweest
door to dringen in „den geest der bijenkorf", heeft gedaan als de
diertjes, die hij besehreef. Al wat hij wilt bijeen to garen, biedt
hij anderen aan opdat dezen daarvan profij t mogen hebben ; niet
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ongelij k dus aan de inseeten, waarvan nog steeds het eeuwenoude
woord geldt : sic vos non vobis melli fieatis apes.
H. S.
En k a. Vereenigd. Rotterdam, D. A. D a amen, 1901.
Dit is wel een „zuiverlijk" boeksken.
Het bestaat nit 4 novellen. Vereenigd verhaalt van een meisje,
dat den man dien zij lief heeft om zijn ongeloof niet wil huwen,
en dat, als hij hekeerd en het huwelijk bepaald is, gaat sterven ;
Ge.ccheiden van het ongeloof van een meisje, waardoor zij haren
liefhebber verliest. waarop hij hoofd eener christelijke en zij
eener socialistisehe volkspartij wordt ; [)riemaa/ van een vrouw,
wier leven eenige maleti geknakt wordt, maar die staande bhjft
door het geloof : 1'`tille lex •en, van twee vrouwen, wier liefdesdroomen
wreed vorden verstoora. Inaar (lie bun eenzaam levee makers tot eels
zegen v^ nor hun omgeviug.
Dit is a.11es aardig verteld. met een Tisch stem metje, heel
actueel - Inaar nit eeii to klein kringetje.
Under het 1 ezen kwam mij telkens het woord to binnen, dat
de schrijfster zelve aanhaalde in haar opstel De Roman (Ons Tijdschrift No. II en III 1901) ,,dat het voile preek-ornaat in den
grond de geliefde dracht is van den Hollander". En dit doet to
vreemder, als ik in datzelfde opstel een boek van Zola ,,wondernnooi" poor noenlen.
De schrijfster brengt olis in de sfeer der Christelijke journalistiek -en dan weer worden we overstelpt net onverwerkte reminiscensen
der nieuwste literatuur. Dit geeft haar stijl vaak lets opzichtigs,
als van iemand (he lang op to luiden toon sprak en nu zijn gewonen toon niet kan weervinden.
B.v. als we lezen van: „geen mannen, die eischen Ynochten
voor de brandende quaesties gezet to worden, die hun tijd beroeren, manners, die eenmaal zouden to beslissen hebben over de
hoogste belangen van den Staat" bl. 139, dan klinkt zoo'n zin mooier
dan hij is. Vooral is dit het geval als zij in extase komt. B.v.
bl. 157: „Van overwinning sprak hij ook, van de overwinning die
menschen en werelden (hoeveel krachtiger is pier het Bijbelsche
enkelvoud !) overwint. „Ons geloof ' jubelde hij... „Ons geloot"
dreigde hij... „Ons geloof"' dankte hij... „Ons geloof ' roemde
hij.. Nu j a, dat is knap viermaal zoo'n zin to laten rollen —
maar dan was v a n 005 t e r z e e Loch nog knapper. Want ik heb
hij hem een zin gelezen Welke begon met: „P au 1 u s die", en zevenmaal rolde die aanhef voor de punt kwam. Ook E n k a's tallooze
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waan dat zij een spreekgestoelte heeft bestegen. En vriendelijk
zou ik haar willen verzoeken schrij f ster to worden. Zij kan het
wel, want zij ziet wat en heeft wat to vertellen, en jets goeds
ook -- als zij dat nu maar niet zoo rad opschrijft. Als zij eens
den tijd neemt dat lyrische en oratorische in haar to laten bezinken, haar gezichtskring, met behoud van haar geloof, wat to verbreeden, dan zal haar stijl persoonlijker worden en zal zij kunnen
gaan denken aan wat me dunkt Naar ideaal is: het schrijven van
G. F. H.
een ook literair-goeden Christelijken roman.
J. L. K e t e 1 a a r Jz. 'n Grepken. Amsterdam, C o h e n
Zonen.
Het grapje is: dat ze een bochel wijsmaken dat het knapste
deerntj e van het dorp op hem verliefd is, dat hij in zijn argeloosheid dit gelooft, dat hij, als op de kermis het bedrog uitkomt,
zich voor de eerste maal van zijn leven bedrinkt en dan -- in
zijn dronkenschap -- in den IJssel verdrinkt.
Daar is lets zeer gemoedelijks in dit boekje, dat vertelt van
het boerenleven, me dunkt zoo nit de buurt van Gorssel. De peer
K e t e 1 a a r is van aanleg een C r e m e r redivivus. Diezelfde hartelijke
sympathie met de boeren, diezelfde gemoedelijke levensbeschouwing,
diezelfde fijngevoeligheid soms grenzende aan sentimentaliteit, datzelfde meesterschap over het dialect als bij C r e m e r.
Maar dat het zoo sprekend gelijkt op C r em e r, is tegelijk het
bedenkelijke van het talent des heeren K e e t e 1 a a r. Copieeren
— ook al geschiedt het onbewust --- doet een kunstenaar alleen
om tot zelfstandigheid to komen. Zal deze verdienstelijke copiIst
een zelfstandig schrijver worden? Het is voor onze dialect-literatuur to hopen ; maar dan bedenke hij ook eens, of enkel in dialect
to schrijven niet wat vermoeiend is voor den lezer? Ook, of hij zijn
levensbeschouwing niet onwillekeurig zijn boeren in den nond legt,
en of het thus niet gewenscht zou zijn zelf in gewoon Hollandsch to
vertellen, zijnen boeren daarentegen in hun dialect — dat hij zoo
zuiver verstaat — het woord to geven. Dan had ieder het zijne
-- dan had de lezer ook het genoegen met den schrij ver kennis to
maken, die nu wel eens wat veel zich achter zij n boertj es verschuilt.
G. F. H.

De Friezen to Rome
DOOR

Prof. Dr. P. J. BLOK.

De nude V a 'i L e 1111 e p, die zoo gemoedelijk ruim
over piagiaat en citaat placht to denken, zou het mij niet
kwalijk genornen hebben, dat ik den titel van een zijner
meest onderhoude ride novellen koos als opschrift voor de
kleine studie, die ik een der aangenaamste herinneringen
aan mijn verblijf to Rome in het vorige jaar evil wijden.
Ret was op het eind van Maart 1901 tegen zonsonderang, dat ik van mijne woning op den Capitolijnschen
heuvel langs den Corso en over den Pincio mijne schreden
voor de zooveelste maal richtte naar het voor een geschiedkundige altjd aantrekkelijke middelpunt der katholieke
wereld, naar de plek, waar de pausen van oudsher hun
zetel hebben gehad. Een heldere voorjaarszon had den
gansehen dag, voor het eerst in het koude voorjaar, een
weldadige zoele temperatuur verspreid; de Romeinsche
bloemenmeisjes in nationaal kostuum hadden op de breede
trappen van de monumentale Scala di Spagna, middelpunt van
het vreerndelingenkwartier, zich in de warmte gekoesterd to
den van een welriekende wolk van bonte violen, veel
kleurige hyacinthen, oranje- en amandelbloesem; een onafzienbare menigte golfde van den Corso over de Piazza del
Popolo den Pincio op om er to genieten van het heerlijke
enteweder, van het vergezicht over Rome, van de talrijke
O.E.II5
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equipages en wandelaars op deze plaats van samenkomst ; de
vlugge electrische trams schoten van de Piazza di Venezia,
het middelpunt van het verkeer, naar alle hoeken uit, opgevuld met vroolij ke scharen. Heerlij k was het gezicht van den
hoogen Pincio. Ver in de verte troonde boven den breeden
Janicolo het standbeeld van Garibaldi, zich afteekenend
tegen de helderblauwe lucht als het zegeteeken van het
nieuwe Rome; weer rechts de hooge koepel van St. Pieter,
het trotsche monument der pauselijke heerschappij ; de
grauwgele Tiber, reeds door de dalende zon verlaten, kronkelde
donkerend langs de vaalgrijze burcht van St.-Angelo, die nog
altijd den indruk maakt, een volstrekt onjuisten indruk
thans, het eerwaardige gebouwen-complex van het Vatikaan
en de Sint Pieter als een machtige wachttoren to beschermen.
Daarheen, naar het Vatikaan, wendde ik mij ten slotte.
Mijn bezoek gold dien namiddag in de eerste plaats
den ouden „Campo Santo dei Tedeschi", het kerkhof der
Duitschers, welks eerwaardige en energieke rector, Mr.
Anton D e W a a 1, met zijue gewone welwillendheid zich
bereid verklaard had mijn gids to zijn. Ik schreed dwars
over het wijde voorplein van St. Pieter door de reuzenkolonnade van Bernini, die dit plein van twee kanten
met een overdekte vierdubbele rij van trotsche zuilen omgeeft. Vlak achter die zuilenrij en tegenover de sacristie van
St. Pieter ligt de Campo Santo, het kleine kerkhof, waar
sedert eeuwen zoo menige Duitsche pelgrim de eeuwige rust
heeft gevonden naast het heiligdom, dat het doel was van
zijn verre reis. Een kerkje, Santa Maria di Pieta, daarbij
een bescheiden gebouw, oorspronkelijk tot huisvesting van
armen en pelgrims, thaws van studenten aan het in 1876 hier
gestichte Collegium Pium bestemd, sluit zich bij het kerkhof
aan; alles heel klein en bescheiden in vergelij king met het
wereldwonder van St. Pieter, de trotsche schepping van
Bramante en Michelangelo, in welker schaduw dit „zwaluwnest" staat. Ik zocht naar herinneringen aan Nederlanders
to Rome en mijn vriendelijke Bids leidde mij reeds dadelijk
zijn kerkj a binnen, waar een inscriptie herinnert aan den
bier begraven Frieschen edelman S i x t u s L y a u k a m a
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(1553), een der vele Nederlanders, die in deze oude algemeen Duitsche stichting zijn opgenomen. De „drie vrienden",
die voor het altaar begraven liggen, behooren ook tot de
onzen. M g r. D e w a a 1 noemde mij ten slotte de namen
van Nederlanders, die eertijds tot den bloei der stichting
hadden bijgedragen en lid van de in het midden der 15e eeuw
opgerichte broederschap waren geworden, ook van enkele
Nederlandsche g eestelijken, die her in de laatste j aren een
tijdlang hadden vertoefd om er rustig to kunnen studeeren
in de rijke archieven en bibliotheken van Rome of er het
kerkelijke levee in de pauselijke omgeving to kunnen nagaan.
Met groote gastvrijb¢yid worden ook nu nog voor hen, die
thans geen Duitsehers meer heeten maar gerekend mogen
worden tot de groote Germaansche volkerengemeenschap,
de deuren dezer aloude Duitsehe stichting geopend. Maar
van eenig recht, dat Nederlauders als zoodanig thans her
zouden kunnen doen gelden, is Been sprake. De Duitsehe
kolonie to Rome neemt gaarne Nederlanders op, her zoowel
als in de andere groote Duitsche geestelijke stichting, Santa
Maria dell'Anima en in de laatste groote stichting van Duitscheu oorsprong : het door de Duitsche regeering op het
Kapitool achter Naar gezantschapsgebouw g evestigde Duitsche
Archaeologische Instituut. Maar het is alleen gastvrijheid,
betoon_d aan eerie verwante natie, die zelve nog Been onderkomen bezit.
Dat was eenmaal anders ten opzichte van de ook zeer oude
stiehtiu g, waarheen Mgr. De Waal en ik thans ons begaven:
de ten onzent bijna vergeten kerk S. Michele in Sassia,
in de Middeleeuwen het middelpunt eener Friesche, eener
Nederlandsche kolonie.
Vlak aan het begin der kolonnadenrij van het St. Pietersplein, links van hem, die het plein opgaat, ligt de oude
Borgo S. Spirito, een allermerkwaardigst deel van het
oude pausenkwartier. Buiten het eigenlijke Rome, aan de
overzijde van den Tiber was de oude St. Pieterskerk gesticht,
waaromheen zich weldra een reeks van gebouwen van kerkelijken card verhief, in de eerste plaats het pauselijk paleis
zelf maar daarbij ook een aantal andere woningen, voor
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pauselijke ambtenaren en bedienden, soldaten en wachters,,,
voor de velen uit verre landen, die sedert de 7de eeuw hierheen
ter bedevaart Bingen. Maar het zullen wel niet alleen Bede-vaartgangers geweest zijn, die her kwamen. De oude S e n e c a
reeds beschrijft in een zijner brieven, „ad Helviam matrem,.
de consolatione", den trek naar het keizerlijke Rome van_
zijn tijd, dien der eerste eeuw. „Uit hunne steden, uit de
gansche wereld stroomen zij samen. Sommigen voert de
eerzucht hierheen, anderen de noodzakelij kheid van hun
staatsambt, anderen een hun opgelegde zending, wederom
anderen de zucht om hun lusten bot to vieren op een
daarvoor geschikte plaats vol ondeugden, nog anderen de
begeerte naar geleerde studie, naar het vele wat pier to
zien is. Sommigen trekt de vriendschap, anderea hun ijver
om hun eigene voortreffelijkheid in het voile licht to
stellen. Sommigen brengen hierheen een lichaam, dat zij
to troop willen bieden, anderen een welsprekendheid, die zij
veil hebben. Allerlei soort van menschen kortom stroomt
her samen naar de stad, die boog loon biedt voor deugd.
zoowel als voor ondeugd". En al nemen wij aan, dat in
deze beschouwing eenige overdrijving heerscht, nog het
middeleeuwsche, het pauselijke Rome, hoe gedaald ook bij
vergelijking met den schitterenden keizertijd, zal wel velen
tot zich hebben getrokken, voor wie niet alleen de geheim.zinnige aantrekkingskracht van het religieuse middelpunt
der Christenheid maar ook de zucht om daar to schitteren
of wel voordeel to zoeken de reden tot hun verblijf is geweest. Rome, de groote en schoone, de „eeuwige" stad,
oefent ook thans nog gelijk van ouds hare tooverkracht nit
op de zonen en dochteren van alle natien der wereld, aangetrokken dikwijls door het schoone en groote, maar ook door
het veelbelovende, in goeden en kwaden zin, van het verblij f
in de oude „hoofdstad der wereld".
In de 8ste eeuw ontstond her op die wij ze een omvangrijke nieuwe stad, waar de pans zich to midden der zijnen
beyond. Onder de bewoners dier stad vond men een aanzienlijk
getal vreemdelingen, die zich pier tijdelijk of voorgoed hadden
nedergezet, ambtenaren, handwerkslieden, soldaten, herber-

689

giers in de talrijke pelgrimshuizen bestemd voor het opnemen
der bedevaartgangers, mannen en vrouwen van allerlei landaard, vooral Angelsaksen, wier koning I n a er een huis met
een kerk stichtte. Zij vestigden zich in dezen Borgo, oudtijds
Vicus of Burgus Saxonum, Saxonia, in de volkstaal Sassia genoemd, vlak bij de kerk en bij de paleizen der kerkvorsten, en
sloten zich underling aan naar gelang hunner herkomst. Zij
vormden zoo eindelijk gansche kolonien, „scholae" noemde
het middeleeuwsche Latijn ze. De naam heeft tot verwarring
aanleiding geg even. Men is in lateren tijd daarbij uitsluitend
gaan denken aan ooze „scholen" en heeft zoo van deze
koloniPn inrichtiugen van onderwijs gemaakt. ook V a n
L e a ci e p vervalt in deze fout en geeft in zijne bekende
novelle de verkeerde voorstelling van de zaak, alsof Friesche
geestelijken her hoofdzakelijk werden opgeleid. Die opleiding
van geestelijken in het katholieke geloof was inderdaad een
der redenen voor de oprichting dezer stichtingen maar zij
werden alleugs sneer en meer middelpunten voor de peigrims,
die in steeds grooter g etal de Eeuwige Stad kwamen bezoeken
en er geruimen tij d of wel voorg oed wenschten to bl j ven.
Wij weteu van de inrichting dezer kolonien zoo goed als
niets, bijna niet weer dan haren naam, maar dezen kennen
wij toch al nit het laatste j aar der achtste eeuw. Zij droegen
ong etwij feld het middeleeuwsche g ildenkarakter met een
sterken geestelijken tint.
Rome was inn April 799 het tooneel van een hevigen
opstand teg en paus L e o III, den bondgenoot en beschermeling van den grooten Frankenkoning K a r e 1, „patricius
Romanorum", veroveraar ook van het Longobardische rijk,
Wiens macht zich daardoor tot diep in Italie had nitgebreid. Bij geleg enheid eener processie op den feestdag
van St. Marcus werd de pans, wien men allerlei ten laste
legde, door een aantal samengezworenen uit den Romeinschen
adel plotseling overvallen, van het paard gerukt, op gruweIijke wijze verminkt en ten slotte met gewonde oogen en
half uitg esned en tong naakt en halfdood op straat achtergelaten to midden van eene vijandige menigte, die geloofde
aan de tegen hem ingebrachte beschuldigingen. Door een
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getrouwen kamerdienaar gered, ontsnapte de paus 's nachts
nit de in hevige gisting verkeerende stad en stelde
zich onder de bescherming van K a r e 1's stedehouder in
in Spoleto, van waar hij, op wonderdadige wij ze naar
men meende, hersteld van zijne zware verwonding, zich Haar'
den machtigen Koning zelven begaf om diens hulp tegen
zijne vijanden in de stad in to roepen. Te Paderborn, ver
in het Noorden, ontving koning K a r e 1 den om bescherming
verzoekenden paus. Daar verschenen ook of gevaardigden
van 's pausen vijanden. K a r e 1 zou beslissen, aan wiens
zijde het recht was. Eon luisterrijk gerechtshof, nit aartsbisschoppen, bisschoppen en graven samengesteld, geleid
door 's Konings zendboden, de hooge ambtenaren, die het
hoogste gezag in het Frankenrijk vertegenwoordigden, zou
de zaak onderzoeken.
Met hen keerde L e o I I I naar Rome terug. Hij werd
er volgens het oude „Liber pontificalis", het pausenboek uit
de gds eeuw, op den 29 8ten November door de gansche bevolking, thans reeds van zijne onschuld overtuigd, met groote
vreugde en eerbewijs ontvangen. Adel en geestelijkheid_
met den senaat van Rome aan het hoofd, de edelste mannen en vrouwen der stad, leeken en geestelij ken, monniken
en nonnen, kortom gansch Rome kwam hem met vaandels
en banderollen en onder het zingers van kerkliederen to gemoet aan de beroemde Milvische brug, waar de oude Romeinsche heirweg uit het Noorden den Tiber bereikt,.
„daarbij ook de gezamenlijke kolonien (scholae) der vreemdelingen (peregrine), namelijk der Franken, Friezen, Saksen
en Langobarden". Zoo werd de pans in triomf naar St. Pieter
gevoerd om er een plechtige mis to vieren. Een weldra
aangevangen proces leidde tot de schuldig verklaring der
samengezworenen, over wier lot de machtige Frankenkoning
zelf de eindbeslissing zou hebben. Op het einde van het
volgende jaar (800) kwam de Koning, wederom door de
„peregrini" ingehaald, met eene aanzienlijke legermacht naar
Rome, onderzocht opnieuw de zaak en verbande de schuldigen, nadat de pans zelf zich door een plechtigen zuiveringseed van alle schuld gereinigd had. Het was het voor--
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spel der kroning van K a r e l d e n G r o o t e op Kerstmis
tot Keizer, de belangrij ke gebeurtenis, die van dit jaar
een der meest in het oog vallende in de wereldgeschiedenis
m.aakt.
Het is bekend, hoe in de fantastisehe Friesche legenden
der Middeleeuwen het aandeel der Friezen in het herstel
der orde to Rome is opgesmukt. Zij zouden „in het voorste
gelid" hebben g estreden bij de herovering van de teg en
pans L e o in opstand g ekomen stad. Hun aanvoerder
M a g n u s F o r t e m a n, die „z jn vaandel op den hoogsten
toren der stad" zou hebben geplant, zou hun daar met
toestemming des Keizers hunne oude keuren en privilegien
hebben g eg even. Daarua zouden de to v oren „naakte"
Friezen, tinier ,,hreede schilden" thans door den dankbaren
Keizer ,,lnet rood goud" beslagen Ware., als „heeren" naar
hun land teruggekeerd zijn.. M a g n u ` werd de Friesche
heilige en tevens de eerste „potestaat" van het vrije Friesland. In het begin der zeventiende eeuw zou in de overoude St.-Michielskerk to Almenum, Welke plaats met Harlingen was samengegroeid, in een toevallig to voorsehijn
g ekomen muurnis, met muurschildering en. van oude helden
en afbeeldingen van het nude hoofdelingenornaat versierd, een doos zijn gevonden met een stuk van een arm,
dat men hield voor een reliek van St. M a g n u s, benevens
een half vergaan vaandel, natuurlijk het hier hover genoemde.
Herhaaldelij k is reeds uiteenb ezet, hoe dit alles als
fantasie moet worden beschouwd, met schitterende kleuren
opgesierd in de verbeelding der voor de aloude „Friesche
vrijheid" van liefde blakende Friesche leg endenschrij vers.
De oorsprong van een en ander moet gezocht worden
in de 12de of 13de eeuw, toen de Friezen voor hunne dierbare onaf hankelijkheid een zwaren strijd hadden to voeren
tegen de Graven van Holland en de Bisschoppen van Utrecht
en zij hunne oude volksrechten met een beroep op K a r e 1
d e n G r o o t e, den roemrijken Frankenkoning, den grooten
wetgever en hersteller der orde in West-Europa, wenschten
to bevestigen.
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Van ouds speelt in die verhalen de Friesche kolonie to
Rome en hare kerk eene rol. Dat de „schola Frisonum"
bestaan heeft, is geen oogenblik twijfelachtig. In eene zeer
onvolledig tot ons gekomen oorkonde van paus L e o I V
(854) Loch wordt melding gemaakt van de „ecclesia S. Michaelis" in verband met de „schola Frisonum". De
oorkonde is van de lode tot de 1440 eeuw door verschillende
pausen bevestigd, in 1054 door L e o IX, die herhaalde
wat blijkbaar reeds in de zeer verminkt tot ons gekomen
eerste oorkonde van 854 had gestaan, n.l, dat de „Prises",
die to Rome buiten hunne „schola, quae vocatur ecclesia
Sancti Michaelis" stierven, volgens een vroeger gesloten
overeenkomst zouden begraven worden in de kerk der
Frankenschola, bij den straks vermelden Campo Santo, in 797
door K a r e l d e n G r o o t e gesticht voor pelgrims uit
zijn rijk boven de A.lpen. Van die Friesche „schola" en
hare kerk van St. Michiel wordt ons vender gemeld, dat zij
door eigen priesters werd bediend. Het gebeente der sedert het
begin der 9de eeuw to Rome gestorven Friesche pelgrims
moet dus ten deele in en om die kerk, ten deele in den
Campo Santo dei Tedeschi worden gezocht, ten minste voorzoover het niet reeds voorlang is opgeruimd. In en om
die kerk, dat is de nog bestaande kerk S. Michele in
Sassia, oudtijds ook „in Palatiolo", „in Monte", „ad Porticum" genoemd.
Slaat men dadelij k links van de kolonn ade (den „Porticus" van ouds) den Borgo S. Spirito, oudtijds Sassia, in,
dan komt men weldra rechts voor een vrij hoogen steenen
trap, die op den heuvel (mons) leidt, waar eenmaal N e r o 's
paleis moet hebben gestaan en die in den naam „in Palatiolo" aan dat paleis herinnert.
De trap is de toegang tot de achter de huizen van den
Borgo gelegen oude kerk S. Michele, of liever een der toegangen, want iets verder in de straat loopt een tweede trap
naar boven, die evenwel thans afgesloten is met een deur.
Die tweede trap, met marmeren treden, is een oude, overoude „scaly santa", die de geloovigen op de knieen plachten op to kruipen gelijk thans nog geschiedt op de bekende
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Scala Santa bij het Lateraan aan de andere zijde van Rome;
zij leidt naar een klein en zeer oud middeleeuwsch kapelletj e, de oudste herinnerin g misschien aan ooze Friesche
pelgrims.
S. Michele of liever S. S. Michele e Magno, want zij
is ook aan St. Magnus gewijd, geeft van de voorzijde
op het eerste gezicht niet den indruk een overoude
stichting to zijn : de simpele achttiende-eeuwsche ingang in de achterstraat, als die van een klein dorpskerkj e,
werkt al zeer weinig op de verbeelding ; maar rechts verheft zich voor ons oog reeds de oude, niet zeer hooge, vroegmiddeleeuwsche klokketoren, een romaansche campanile, met
zi n lijn gebouwde lijnen in de blauwe lucht, een juweeltje
van karolingisehe bouwkunst. Ret is een vierhoekige
toren, die veel o vereenkomst vertoont met den ouden toreu
van de merkwaardige kerk S. Maria in Cosmedin achter
het Kapitool en andere karolingische toren s to Rome, met
drie verdiepingen uitstekend boven het kerkje ; drie open
rondbogige vensters tcamerae), door twee fijne witte marmeren zuiltjes gescheiden, op elke der vier zijden, geven
aan iedere verdieping een bevallig smaakvol uiterlijk ; een
licht overhangend schuins oploopend dakj e, door een eenvoudig
kruis bekrooud, verstoort den eenvoud der bouworde niet.
Ook van binnen valt het gebouwtje op het eerste gezicht
tegen. Lompe vierkante pilaren schragen het gewelf. De
hooge ramen, half achter die pilaren verborgen, aan de
rechterzijde, laten weinig licht door. Met moeite ontcijfert
men eeue oude inscriptie links van de deur, waarover straks.
Het eenvoudige in den muur g emetselde grafteeken in relief
van den in 1779 her begraven beroemden Duitschen schilder
A n t o n R a fa e 1 M e n g s is het voornaamste sieraad van het
kerkje, dat overigens noch door kleurenornament noch door
goede beeldhouwwerken de aandacht trekt. Maar het is blijkbaar lang verwaarloosd en daarna herhaaldelijk gerestaureerd :
ook het oog van den leek ontdekt dadelijk, dat achter en
onder dit alles de overblijfselen van vroeg-middeleeuwsche
bouworde voor een deskundige gemakkelijk to herkennen
zouden zijn : de achttiende-eeuwsche herbouwer heeft ge-
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lukkig alleen gelapt, niet zooveel mogelijk vernield en vervangen. Een oordeelkundige restauratie zou ongetwijfeld
het oude karolingische kerkgebouwtj e weder kunnen doen
opstaan nit den doode, misschien niet eens met al to groote
kosten. En de oude Friezenkerk zou het werkelijk waard
zijn. Vie onzer vermogende katholieke landgenooten heeft
een paar tienduizenden guldens over voor deze werkelijk
nationale katholieke zaak P
Het gunstigst ziet men een en ander Tan de achterzijde der kerk.
Een heerlijk schilderachtig plekj e, die achterzij de van
de oude St. Michiel. Een derde nauwer trapj e nog jets verder
in de straat brengt ons op den heuvel achter het kerkje,
waar in den heuvelwand de verweerde overblijfselen van oudRomeinsch muur- en grotwerk (la Poza) weder herinneren
aan de Baden van N e r o's paleis. Een kleine wingerd,
een echte Romeinsche vigna, loopt van het kerkj e naar den
hoogen muur der groote Jezuieten-inrichting Villa Cesi.
Van de vigna heeft men het beste gezicht op de kerk.
Een Romaansche absis sluit her nog de achterzijde van
S. Michele af, eenvoudig afgezet met een rand van lichte
balkjes en voorzien met een enkel klein rondbogig raam,
midden in den driehoekigen dakgevel. Over kerk en campanile peen verheft zich verderop de trotsche koepel van
St. Pieter; de bijna 6 M. hooge apostelen van de kroonlijst der groote pauselijke kerk zijn nog even zichtbaar over
den ring muur van het oude Friezenkerkj e, dat zich bescheiden verberg t onder de vleugelen van het g rootste kerkgebouw der Christenheid. De armelijke huisj es der bewerkers
van de vigna naast de overblijfselen van oude boogramen
in den achtergevel geven aan het geheel een edit mi.ddeleeuwschen indruk, zoo vlak bij het woelig e moderne leven
op het voorplein van St. Pieter, „Hier is de plaats voor
eerie nieuwe katholieke Nederlandsche stichting bij het
Vatikaan", zeide mij Mgr. D e W a a 1, „want her is een klassieke plek voor U, Nederlanders, to Rome! Geschiedenis en
symboliek wijzen Naar als zoodanig onmiskenbaar aan !"
Deze uitroep van mijn g eestdriftigen Bids trof mij op
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dat oogenblik zeer bij zonder, daar ook ik onder den indruk
gekomen was van de omgeving, die nit een historisch
artistiek oogpunt alleszins aangrijpend mocht heeten. Ik
beloofde mijne katholieke landgenooten op het belang der
zaak to zullen wijzen en nam inij voor al?ereerst to gaan
onderzoeken, wat er nog van die „Friezen to Rome" in oude
stukken viel to ontdekken.
Wat ik er van vond, volgt in hoofdzaak her. Het is
niet veel, want van het archief der oude S. Michele e Magno
is niet veel meer overgebleven. Dit is hoofdzakelijk to
wijten aan de zware beproevingen, die dit stadsgedeelte van
oudsher hebben getroffen.
Paus L e o T V, dezelfde, wiens oorkonde ons jets leerde
over het bestaan der Friesche schola met hare kerk in het
midden der 9de eeuw, erkende de behoefte aan een afdoende
versterking van zijne residentie in de onzekere tijden van
de laatste Karolingen, die het groote rijk niet meer konden
besturen. Nog in 846 was het van ouds versterkte deel van
Rome vrij gebleven van den verwoestenden inval der Saracen en maar het onversterkte Vatieaan met de St. Pieter,
de schatkamer der Christenheid, werd niettegenstaande den
dapperen weerstand, ook der vreemde kolonien, een proof.
der Wilde Moorsche horden. In Augustus van g enoemd
jaar kwam eene woeste menigte Saraceensche roovers bij
Ostia aan de kust en nestelde zich in de haven aan den
Tiber. van Rome uit werden de vreemdelingen-kolonien
„Saxones", ,,Frisones" en de „schola Fraucorum" worden
zij weder genoernd daarheen gezonden, die met de roovers
in strijd geraakten maar zich weldra moesten bepalen tot
het letten op den vijand nit de verte. Maar ook dit
moesten zij weldra opgeven en zij trokken terug naar Rome,
waar zij bij de verd edig ing van het pauselij ke kwartier
groote ver liezen leden.
De Saracenen maakten zich van het kwartier en alles
wat het omvatte meester. Vreeselijk was de verwoesting
en plundering. Huizen en kerken werden in brand gestoken. Gouden en zilveren kruisen, beelden, kelken, tafels,
platen werden stuk geslagen en weggesleept ; het graf van den
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apostel Petrus zelf werd beroofd en vernield, zijn gebeente
verstrooid ; marmeren zuilen en gedenkteekenen werden
vernield en gesehonden. ongehinderd raasden de verbitterde
Mahomedanen dagen lang teg en de heiligenbeelden en andere
kerkelijke versierselen in het Mekka der Christenheid. Na
een hevi.gen tramp in den Borgo zelf dwong eindelijk de
Langobardenhertog G u i d o van Spoleto den plunderenden
Saraceen tot den_ aftocht. Maar het ongeluk werd nog
sgrooter. Een zware aardbeving en een vernielende brand, die
bijna den geheelen Borgo vernietigden, deden het overige.
R a. fa e 1 s heerlijke wandschildering in de Sala dell'Incendio
van het vatikaan, die den brand in den Borgo zoo treffend
middeleeuwsch weergeeft, herinnert aan doze gebeurtenis
en vereeuwigt de traditie, die den pans met het kruis in
de hand het verwoestende element doet stuiten. Bij den
herbouw van het vernielde en verbrande stadsdeel werd het
reeds door L e o I I I opgevatte plan om de afgelegen pauselijke residentie over den Tiber door eigen muren en torens
to beschermen uitg evoerd en de „civitas Leonina" seheen
voortaan beter beveiligd to zullen worden. De „Posterula
Saxonum", de Saksenpoort, thans Porta S. Spirito, sloot
voortaan niet ver van de S. Michele di.t stadsdeel af.
Uit dezen veelbewogen tijd nu zou de bovengenoemde
nude inscriptie in de kerk van S. Michele dagteekenen. Zij
vermeldt in laat-middeleeuwschen lettervorm, dat onder
„L e o quartos papa" en keizer „K a r u 1 u s M a g n u s" ten
tijde der verovering van St. Pieter door de Saracenen „in
een krypt bij N e r o 's paleis" een aantal bij die verovering
gesneuvelde soldaten waren begraven, boven welk graf door
koning en paus samen een kerk ter eere van St. Michiel,
den strijdenden aartsengel, was opgericht. Daarna had de
koning met zijn leger Apulie onderworpen Bij den terugkeer van het leger hadden drie Friesche ridders „I1 d e r a d o
de Groninga et Leomot de Stavera et Hiaro", benevens eene Friesche non „C e 1 d u i a n c ill a D e i d e
S l in g a" (in het verkorte schrift voor S t e 11 iii g a ?) to
Fondi, z uidelijk van Rome, het lichaam gevonden van den
heiligen Ma gnu s, dat zij heimelijk naar hun land wilden
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voeren. Maar bij Sutri in het Toskaansche werd hun toeleb
door goddelijke tusschenkomst verijdeld : door droomgezichten en waarschuwingen verschrikt, brachten zij het
lichaam naar Rome terug en deden het mede begraven
in de boveng enoemde krypt ; zij kregen alleen verlof een
arm als reliek naar hun land mede to nemen en stelden
300 mark 's jaars vast voor het lezen van zielmissen voor hen,
die her zouden begraven worden of een verblijf zouden
vinden in het met de kerk verbonden pelgrimshuis. Een
edit middeleeuwsche vervloeking teg en hen, die hiertegen
zouden handelen, besluit de on gedagteekende inscriptie.
Zij geeft tot alierlei bezwaren aanleiding . Vooreerst
is de lettervorm volg ens deskundigen zeker niet ou der dan
3d eeuw; verder is de samenvoeging in een adem van
de 1
pans L e o I V en keizer K a r e l d e n G r o o t e benevens
een Saracenen-in val, die de St. Pieter verwoestte, chronologisch onmogelijk, naar de plaatsnamen Groningen en
het zonderlinge Sling a, om van het oude Staveren to
zwijgen, in eene inscriptie uit de 9 de eeuw zijn al to onwaarschijnlij k, al nee mt men aan, dat de aangegeven namen der
Friesche „milites" voor dezen tijd mogelijk zijn. Dat er in
het overgeleverde eenige waarheid schuilt, is zeker. Het is
zeer gemakkelijk om op grond van eenige, zegge grove onjuisth.eden een overlevering als onhistorisch geheel to verwerpen, maar zoodoende begaat men een ernstige font tegen
de gezonde kritiek, die zich rekenschap dient to geven van
het ontstaan dier overlevering en niet berusten kan bij de
radicale verwerping van het geheel als eenvoudig vervalscht
of g elogen. Ook hier is niet alles als onwaar to verwerpen.
Een aanzienlijke hoeveelheid gebeente is in 1618 in den
omtrek der kerk gevonden, al is het onzeker, dat het soldatengebeente was, en moet men aannemen, dat het vans pier gestorven Friesche pelgrims of komstig zal kunnen zijn, naar
een ti jdgenoot vermeldt ; dat het paleis van Nero vlak bij
lag, staat vast; het felt van den Saracenenkrijg onder L e o
I V en het aandeel der Friezen daarin is onomstootelij k waar ;
een St. Magnus hoort werkelijk in Apulie thuis. Ik houd het
ervoor, dat het bestuur der Friezenkerk in de 13e eeuw of later
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deze inscriptie heeft laten maken ter eere van de stichters der
Friezenkolonie. $et maakte dan daarbij gebruik van de op
waarb eid berustende overlevering, dat eenmaal de Friezen
bij den Saracenen-inval goede diensten hadden bewezen,
ook van de oorkonde van 1054, waarin L e o I V en keizer
K a r e 1 naast elkander worden genoemd als beg unstigers
der vreemdelingenkolonien : in die oorkonde heerscht dezelfde
verwarring van L e o I I I en I V als in de inscriptie voorkomt,
terwijl daar verder ook gesproken wordt van het begraven
der Friezen, van de kerk St. Michiel en de „schola Frisonum",
eindelijk zelfs van Sutri als het eindpunt van het Romeinsche
gebied („ab Alba usque Sutrium"). Rerinnert men zich
daarbij, dat de kerk ook aan St. Magnus was gewijd, dat deze
to Trani in Apulie thuis behoorde, dat Groningen, Staveren
en Stelling(werf) algemeen bekende plaatsen waren in het Friesland der 13de en 14th eeuw, dan vindt men de meeste elementen
der inscriptie gereedelijk terug. Ook de vervloekingen aan
het slot der inscriptie zijn geheel in den gewonen oorkondenvorm en herinneren levendig aan die in het slot der
oorkonde van 1054. De bepaling van geldelijke contributie
zal dan bedoeld zijn als een opwekking aan to Rome
komende Friesche pelgrims om to zorgen voor het onderhoud der oude Friezenstichting en voor de samenstelling
der inscriptie zeker niet van gering belang geacht mogen
worden.
Zooveel is zeker, dat in het midden der 9 de eeuw de
Friezenkerk, gewijd aan St. Michiel, heeft bestaan als kerk
der „schola Frisonum". Misschien was zij Coen ook reeds
aan St. Magnus gewijd; in Naar omtrek en binnen Naar
muren werden de lijken van Friesche pelgrims en kolonisten
begraven ; zij was verbonden met eern pelgrimshuis, tevens
ziekenhuis, samen omvattende het begrip „hospitale ", voor
manners en vrouwen van Friesche nationaliteit d. i. van de
natie, die Coen onze kusten van het Zwin tot de Wezer
bewoonde; het is niet onmogelijk, dat Friesche priesters
bier vrij geregeld werden opgeleid.
Wie St. Michiel was, behoeft niet nader to worden
aangetoond : de aartsengel met het vlammende zwaard, de
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beschermer der Kerk, de „hemelse heirvoerder", was ongetwijfeld een der eerst aangewezen heiligen om vereerd to
worden in het heiligdom eener vereeniging van menschen,
wier taak niet in de laatste plaats was en herhaaldelijk is
geweest den zetel des pausen to helpen verdedigen. Maar
wie was St. Magnus ? En hoe kwam men ertoe hem her
to vereeren ? Omtrent hem is weinig bekend en in de heiligenverhalen heerscht blijkbaar verwarring tusschen meer
dan een persoon van dien naam. Men houdt hem voor een
martelaar nit den tijd van den Romeinschen keizer D e c i u s,
den vervolger der Christenen (250 n. Chr.), en noemt hem
bissehop of aartsbisschop van Trani in Apulie. Zijn gebeente, naar Rome vervoerd, werd in deze kerk bijgezet
en zij ontving ook zijn naam. Wat de Friesehe overlevering, waarvan reeds in de 11 de of 12ae eeuw in de
oude Friesche wetten krachtige sporen to vinden zijn, verhaalt van den Friesehen edelman M a g n u s F o r t e m a n,
den banierdrag er der Friezen voor Rome, den paladijn van
keizer K a r e 1, den eersten potestaat, graaf van Bentheim,
enz. is blij kbaar weder weelderige fantasie met als histarisehe kern de feiten, dat er to Rome eene Friesche kerk
was, ook aan St. Magnus gewijd, dat de Friesehe
kolonie herhaaldelijk voor het pauselijk gezag to strijden
heeft gehad en dat de Friezen hunne oude wetten en rechten aan K a r e 1 d e n G r o o t e toesehreven.
Van die Friesehe kolonie to Rome nu hooren wij, helaas
verder weinig weer. Zij moet herhaaldelijk zware tijden
hebben doorgestaan tijdens de tallooze opstanden in het
onrustige Rome der 10 en 1116, bij de aanvallen der
Duitsehe keizers en koningen juist op dit stadsgedeelte nog
in de 14de eeuw. Dat zij in 1054 nog op dezelfde plek bestond, is zeker, evenals dat de kerk bediend werd door een
vast, in die oorkonde van dat jaar genoemd priestercollege.
De bovengenoemde inscriptie bewijst in ieder geval, dat
zij minstens in de 131e eeuw nog in vollen bloei was. Wij
weten, dat nog onder $ on or i u s III (1216-1217) een
kleine som van 2 soldi jaarlijks door de kerk aan het
pauselijke paleis word uitgekeerd. Z^j wordt nog ver-
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meld in de verschillende latere bevestigingen van L e o's
oorkonde, het Laatst door pans I n n o c e n t ins V I (13521362) en moet dus nog in het midden der 14de eeuw
ongeveer in den ouden worm bestaan hebben, niettegen staande de vreeselijke verwoestingen, waaraan de ganseheLeostad in de middeleeuwsche woelingen en oorlogen herhaaldelijk had blootgestaan. Dat zij then in verval is geraakt, behoeft ons geen oog enblik to verwonderen. Het
is de tijd van de „Babylonisehe ballingschap" der pausen
in Avignon. Met het pauselijke hof is in het begin der
14de eeuw ongetwijfeld ook de kern der vreemdelingenkolonien, voor een aanzienlijk deel samengesteld nit pauselijke ambtenaren en soldaten, uit handwerkslieden, die leefden van de pauselijke omgeving, nit Rome verdwenen of
ten minste verstrooid. De verwaarloozing van het kerkelijke levee in het Rome van 001 a d i R i e n z i moet wel
in de eerste plaats de omgeving van de St. Pieter hebben.
getroffen. Op het einde der 14e eeuw (1378) keerde het
pauselijke hof weder terug maar nieuwe woelingen ontstonden, het pauselijke schisma en de kamp der pausen met de
groote concilien in het begin der 15 e eeuw benam de gelegenheid om de vroegere toestanden geheel to herstellen.
Eerst sedert omstreeks 1430 begint weder het pauselijk gezag krachtig to herleven, maar de Friezenkolonie is dan
zoo goed als „cessata", zegt een later auteur.
hit een bul van paus E u g e n i u s I V (van Januari 1446)
vernemen wij, dat de oude Friezenkerk toes eene „ruine"
was geworden, waar de kerkdienst langen tijd had stilgestaan en zelfs het recht van eigendom op de plants en het
gebouw betwist was geworden. De aartsbisschop van Ravenna had zich eindelijk Naar treurig lot aangetrokken.
Hem schonk de paus thans het bezit der immers door hem
herbouwde kerk, terwijl hij allen anderen, die er aanspraak
op maakten,
dat wil wel zeggen : de ou de bezitters, de
voormalige Friesche kolonie nit zijne machtsvolkomenheid „perpetuum silentium" oplegde. Er is geen twijfel
aan, de Friesche kolonie was verstrooid en niet meer tot
verzet in staat, hare kerk in verval g eraakt en thans een
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onbeheerd gebouw, welks eigendom kon worden weggeschonken. Zij bleef tot 1508 in het bezit der aartsbisschoppen
van Havenna en werd then door paus J u ii u s I I bij een
bul met zijne „capella Giulia" in de St. Pieter verbonden.
Toch bestond ook then Naar naam nog wel degelijk en
droeg haar in een college vereenigde geestelijkheid nog de
herinnering aan Karen oorsprong : de bul noemt de kerk
nog in verbasterde woordvormen „S. Michael Forisonum seu
Frisonum" en maakt melding van Naar „campanile" en van
haar terrein bij den „antiquus murus qui fuisse dicitur de
palatio Neroniano".
Van dieu tij d of is zij echter volkomen ondergeschikt
aaii `mot. Pieter en 41^ent als parochiekerk voor de bewoners
van den Bor c ^ S. Spirito. Zij wordt onderhouden nit de
tondSen der St. Pieterskerk, die onder leiding van den
uudheidminnenden kaaunni k P a 1 u z z i hare muren herstelde, hare oude monumenten, met name den Friezensteen
net inscriptle deed inmetselen in Karen wand (1628), hare
„scaly santa" mat nieu we marmeren trappers en muurschildering eel voorzag en zoo opnieuw in eere bracht bij de geloovigen (1603), hare kerkelijke benoodigdheden bekostigde,
hare kerkelijke feesten leidde. Een broederschap van„ cento
preti e venti clerici" vestigde zich pier in 1631.
Maas° ook als parochiekerk beleefde zij, in weerwil van
lierhaalde ofcieele onderzoeken, „nacre visite", naar Karen toestand, zware tijden. In het midden der 18 de eeuw was zij weder
deerlijk in verval door ouderdom en verwaarloozing, zoodat er
geen dienst weer gedaan kon worden. Eerst B e n e d i c t u s
X I v, en C l e m e n s X I I I namen opnieuw hare restauratie ter hand: de oude pilaren werden met nieuw omkleedsel voorzien, het dak hersteld, de vloer werd opgeruimd
en eindelijk werd den Eden Mei 1759 de negen eeuwen oude
stichting opnieuw plechtig tot parochiekerk gewijd ter eere
van St. Michiel en St. Magnus als van ouds. Doch schitterend zou ook nu hare toekomst niet zijn. Bij gelegenheid
van een diefstal van kerkzilver in 1863 bleek het, dat de
parochiepriester de plichten van zijn ambt deerlijk verwaarloosde en de parochie onder de hand verliep. Een „sacra
O. F. II 5
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visita" op bevel van paus P i u s I X bracht veel verbetering
aan en thans is het oude kerkgebouw der Friezen weder
de gewone parochiekerk van den Borgo, waar de geloovigen
zich dagelijks verzamelen onder leiding eener talrijke
priesterschaar, vereenigd nog steeds in de broederschap,
die het oude kapelletj a als Naar centrism erkent, eene voortzetting van het middeleeuwsche priestercollege, dat eenmaal
de geestelijke leiding der Friezenkolonie in hander had.
Maar niemand dan een nieuwsgierig oudheidzoeker weet
weer van die oude kolonie en zelfs de Nederlanders, die to
Rome vertoeven, zijn vergeten, Welke eeuwenoude herinn.eringen voor hen aan deze plek verbonden zijn.
Maar de oude Friezenkerk is niet de eenige van Nederlandschen oorsprong to Rome. Achter de klassieke Piazza
Navona, den ouden Circus Agonalis, die nog in Karen langwerpigen worm aan hare voormalige bestemming herinnert,
ligt de kerk Santa Maria dell' Anima, thans eene geheel Duitsche stichting met kerk en hospitaal, met den Campo Santo
dei Tedesehi zetel der katholieke Duitsche kolonie to Rome.
Een der pauselijke soldaten, lid blijkbaar der vreemdenkolonie na den terugkeer der pausen uit Avignon mede
gekomen, Johannes Petri (Jan Pietersz) uit Dordrecht en zijne vrouw C a t h a r i n a, „begeerend hunne aardsche goederen in hemelsche, hunne tijdelijke bezittingen in
eeuwige to veranderen", kochten omstreeks 1399 eenige
huizen, die zij bestemden voor armen en inrichtten tot een
pelgrimshuis voor personen „nationis Alamannorum",
hopende op steun ook van anderen. Een zware storm vernielde de jonge stichting maar een pauselij ke bul, die ons
dit alies verhaalt, riep de geloovigen op om het vrome
werk to steunen. De eenvoudige stichting werd weldra
rijker, vooral door den steun van den beroemden en geleerden D i r k v a n N y e m, een der invloedrijkste prelaten
van dien tijd, kanunnik o. a. to Maastricht, waar hij in
1419 overleed, die Naar een groot deel zijner bezittingen
nog bij zijn leven schonk. In den loop der 16 de en 17d0
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eeuw ontving zij blijkens haar nog voorhanden „Liber confraternitatis" vele rijke gesehenken. De bescherming van
machtige Nederlandsche prelaten als pans A d r i a a n V I
en kardinaal W ill e m v a n E n c k e v o i r t kwam haar ten
goede, zoodat zij een der rijkste stichtingen van Rome
werd. Haar voor 20 jaren gerestaureerd kerkgebouw is
sedert eeuwen met fraaie gedenkteekenen versierd, waaronder dat van pans A d r i a a n zelven de eerste plaats innemt, een der beroemde monumenten ook thans nog van
het aan monumenten zoo rijke Rome, een kunstwerk, dat
naar de plannen van P e r u z z i is uitgevoerd en met het
maze portret in mariner van den paus, met de heerlijke beelden van de hoofddeugden tot de edelste voortbrengselen
der Renaissance behoort. Ook het schoone grafteeken van
hertog K a r e l F r e d e r i k van Gulik daartegenover, een
fraaie schilderij van C o x i e en andere kunstwerken trekken
hier de aandacht ; daaronder ook eenvoudige maar schoone
g rafm on.umentj es van de Alkmaarsche familie V r ij b u r oh
(1629). Ook Nederlandsche schenkers komen bij menigte
voor op de bladen van het Liber Confraternitatis, 100 alleen uit de diocees Tltrecht, 200 nit Noord-Nederland, van
de 3000 in het geheel, die hunne namen deden opteekenen
in dit book der herinnering een zeer aanzienlijk getal,
als men zich to binnen brengt, dat er een dertigtal diocesen
in Duitschland waren. Onder die namen vinden wij er van
katholieke edelen als Ph i 1 i p s Will em v an Or a n j e (3
Nov. 1595) „rediens ad patriam ab Hispania" schrijft de
arme balling vol vreugde bij zijn wapenspreuk „Sustinebo"
(Je Maintiendray) — Edmond van Blitterswij ck (1597),
Bartold van Teylingen, Sixtus van Ebbinga,
Hendrik en Albrecht van Duvenvoorde (1622); van
bekende bisschoppen en prelaten als A n s e 1 m u s v a n
Breda (1440), Enckevoirt (1498), Willem Heda (1506),
bisschop Frederik Schenk van Toutenburg (1534),
Willem D a m a s i van der Linden (Lindanus), bisschop
van Roermond (1579), de beide apostolisehe vicarissen P h ilippus Rovenius (1623) en Jacobus de la Torre
(1639) ; van eenvoudige pelgrims en leden der pauselijke
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hofhouding bij menigte. Sommigen hunner schrij ven bij
hun naam en titels vrome gedachten of afscheidsgroeten
aan de Beuwige Stad of wel verzuchtingen over het verval
der katholieke Kerk in hun vaderland na den opstand tegen
Spanj e, sours ook hoop voor de toekomst dier Berk uitsprekend in bewogen termen.
Merkwaardig is daarbij voor de 15de en 16d0 eeuw het.
groote aantal der Nederlanders, die als ambtenaren der
kanselarij of als advokaten aan het hof to Rome blijken
vertoefd to hebben. Dat zij, de Nederlanders, in deze broe6d eeuw veel
derschap van S. Maria ten minste in de 1
invloed, misschien wel de overhand hadden, al draagt die
broederschap een algemeen Duitsch karakter van het begin
af, blij kt nit menig bij schrift o. a. uit dat van Li n d an u s,.
den „exul Christi a statibus Belg icis factus", die zich tweemaal
liet inschrijven, in 1579 en 1584, bij zijne beide bezoeken
to Rome en spreekt van zijn liefde „nobili Germanicae suae
nationi" ; nog duidelij ker uit een bij schrift „par devotion en
ceste confrairie de Notre Dame de Anima de la nation
Belgicque" (1597). Maar de crisis, pier to lande in het laatst
der 16' eeuw voor de katholieke Kerk aan gebroken, deed
den invloed der Nederlanders in de stichting tanen, terwijl
reeds hunne feitelijke afscheiding van het groote Duitsche
rijk sedert den afstand van K are 1 V (1555) ernstig de vraag
deed rij zen, of zij, onderdanen van koning P h i 1 i p s van
Spanj e, nog wel thuis behoorden in eene stichting „Germanicae nationis". De Duitschers deden tenminste pogingen om hen buiten het bestuur der stichting to houden en
bepaalden in 1599 zelfs, dat zij, die niet tot het Duitsche
rijk behoorden, met name „ex dominiis et ditionibus Belgicis", zouden uitgesloteu worden ook van opneming in het
pelgrimshuis. Vooral de Zuidnederlanders, katholiek gebleven en door de Spaansche en Oostenrij ksche vorsten bestuurd, verzetten zich tegen deze onrechtvaardige behandeling en als men de zaak nu en dan bij geleg enheid eener
„sacra visita" liet onderzoeken, kwam het altijd uit, dat de
stichting veel aan de Nederlanders to danken had. Doch het
Duitsche en in het bijzonder het Oostenrijksche element
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7d en 18e eeuw de rijke inkomsten feitelijk in
had in de 1
handen. In de rumoerige tijden der Fransche Revolutie
en die van N a p o l e on begon echter ook de Duitsche zon
to v erbleeken en Italiaansche priesters maakten zich tijdelijk
van de stichting meester. Zij bleven het feitelijk ook na
het Con gres van Weenen en de weinig katholiekgezinde
regeerin g van koning Will e m I dacht er n iet aan zich
het lot der Nederlanders to Rome aan to trekkers. Zoo
was omstreeks 1823 de stichting feitelijk een „stabilimento
Austriaco" en slechts Oostenrijksche onderdanen, met name
uit Noord--Ttalie (Milaan en venetie), maakten er g ebruik
van. Anderen, niet-Oostenrijksche Duitschers, Belgen en
Nederlanders, genoten er som.s het genadebrood maar Been
klaehten, v ooral door de Belgen na 1830 luide aangeheven,
hielpen overigens. Eindelijk vond in 1851 de bij uitzondering in de stichting aangestelde Duitsche priester Dr. F 1 i r
in het Lang zeer geheim gehouden archief het Biber confrateruitatis en andere stukken, waaruit de geschiedenis der
stichting en Naar oorsprong duidelijk bleek. Hij moist zijne
reg eering to Weenen to bewegen bij pans P i u s IX op
grond zijner vondsten eene „sacra visita" aan to vragen.
Het onderzoek duurde eenige jaren en er kwam zooveel aan
het licht, dank zij vooral Dr. F 1 i r s ijverige nasporingen,
°dat de paus in 1859 besloot de stichting to reorganiseeren en
to herstellen op den ouden voet. Eene bul word uitgevaardigd
(dd. 15 Maart 1859), die ook thans nog de grondslag der stichting is. Daarin wordt de Hollandsche oorsprong en het ruime
aandeel der Nederlanders in het bij eenbrengen der fondsen
openlijk erkend. De stichting zal wel Duitsch blijven maar
tevens geopend worden „voor (onvermogende) Belgische en
Hollandsche pelgrims, die vlaamsch of Hollandsch als moedertaal spreken", omdat deze laatsten „geen eigen nationaal
gesticht to Rome bezitten". Bovendien zullen Belgen en
Hollanders wegens hunne overoude aanspraken jaarlijks
ieder 120 scudi (ongeveer f 300) nit de inkomsten beschikbaar krijgen ter plaatsing van eon geestelijke in het Belgische of eon ander college to Rome „volgens de keuze en
opdracht van hunne respectieve bisschoppen". In het be-
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stuur der stichting zal altijd een Belg of een Hollander
(thans is het een hoogbejaarde Belgische prelaat) zitting
hebben. Een priestershuis zal worden opg ericht tot huisvesting van de ter opleiding hierheen gezonden priesters.
Op deze wij ze is ook thans nog onder de verlichte
leiding van den rector Mgr. Nag 1 de stichting ingericht,
ten onzent weinig bekend maar Loch nog niet geheel vergeten zooals blijkt uit het felt, dat nu en dan een Nederlandsch priester in de „Anima" verblijf houdt, misschien nu
en dan ook wel een onvermogend Nederlandsch pelgrim, door
den ouden trek naar Rome tot de verre reis bewogen gelijk
sedert meer dan 11 eeuwen zijne vaderen.
Eerwaardige herinneringen aan een grij s verleden, dat
zijne beteekenis ook voor onzen tijd niet heeft verloren. Men
denke slechts aan de rij ke schatten, die de pauselij ke en andere
Romeinsche archieven voor onze staatkundige en kerkelijke
geschiedenis bevatten. Men denke aan het onafzienbare veld
van studie op het gebied van kunst en oudheden van Romeinschen en middeleeuwschen, klassieken en oud-christelijken
oorsprong. Het wordt meer dan tijd, dat onze katholieke
landgenooten toonen prijs to stellen op de schoone gelegen.heid, die her geboden is om zich op de geschiedenis hunner
Kerk, op de algemeene geschiedenis des vaderlands, op de
kunstgeschiedenis van oudere en nieuwere tijden toe to leggen.
Men behoeft slechts toe to grijpen om van die gelegenheid gebruik to maken : de wijngaard is er, de werktuigen
zijn aanwezig, waar blijven de waste arbeiders ? En waar de
beschikbare fondsen niet toereikend zijn om het verblijf van
slechts een geestelijke per jaar to bekostigen, waar het niet
op den weg der landsregeering ligt om deze voor de kathoIieke Kerk belangrijke zaak to steunen met vaste subsidien,
daar zal zeker de kerkelijke overheid niet ongeneigd bevonden worden om deze hare taak op to nemen en voort
to zetten wat door particulier initiatief, met hulp van het
namens de regeering to Rome ingesteld onderzoek, is aan gevangen.
Had ik mijn zin, dan zouden er to Rome twee bescheiden
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stichtingen verrij zen. De eene, katholiek in acrd en wezen,
zou achter de S. S. Michele e Magno, de oude Friezenkerk,
in een bescheiden gebouw geleg enheid geven aan. katholieke
Nederlandsche geestelijken en leeken om de geschiedenis
en de leer hunner Kerk met betrekking tot het vaderland to
onderzoeken, gesteund door het jaariijksche subsidie nit de
Anima, waarop zij recht hebben.
Maar ook zou ik wenschen een ander bescheiden gebouw, een eenvoudig huis in den_ omtrek van het Forum,
niet ver van het middelpunt der klassieke oudheid, niet ver
ook van de Romeinsehe archieven en bibliotheken, waar j onge
Nederlandsche filolog en en g esehiedkundigen, van welken
godsdienst cook, eenigen tijd op eigen kosten zouden kunnen
verblijven oin zelfstandige studiPn to makers op het gebied
van archaeologie, filologie en geschiedenis in deze antieke
omgeving, het liefst, gelijk van Duitsehe zijde•esehiedt,
onder leiding van een veelzijdig bekwaam kenner der oudheid, die zich met een.ige regeeringssubsidie voor eenigen
tijd, liefst voor zijn leven in de Eeuwige Stad zou willen
vestigen. Het eerste plan ligt buiten mijn eigenlijken
gezichtskring, al weet 1k, dat er in katholieke kring en sympathie voor bestaat, maar voor het tweede nleen ik eenige
mogelijkheid to zien binnen een niet al to zeer verwijderde
toekomst. Reeds ontmoette ik to Rome meer dan ern jong
landgenoot, student in de oude talen, die nu nog in de
groote Duitsche en Fransche inrichti.ngen van dieri aard
leiding en hulp kwam zoeken. Maar het schijnt niet raadzaam om op den duur van deze gastvrijheid to blijven gebruik waken, niet raadzaam uit een nationaal, niet raadzaam
nit een financieel oogpunt. Reeds zijn er ten onzent fondsen, die zich ten doel stellen dergelijke werkzaamheid to
bevorderen. Kon de Reg eering besluiten op het voorbeeld
van zoo vele Europeesche natien, een eenvoudige centrale
stiehting to Rome tot stand to brengen, dan zou er veel
gewonnen zijn, want nog altijd is Rome, om met S e n e c a
to spreken, een middelpunt van „geleerde studie", die rijke
vruchten kan bieden voor de opleiding van het jongere geslacht. En dan zouden zeker de bestuurders dier bij zondere
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fondsen, zonder zich bepaald to binden, wat door hunne
statuten verhinderd wordt, zeker wel bereid gevonden worden
om met de Regeering samen to werken tot bereiking van
het gezamenlijke doel: de vestiging to Rome van een eenvoudi.g Nederlandsch instituut voor geschiedkundige, filologische en archaeologische studie. Kwam die inrichting eenmaal tot stand, dan zou er veel gewonnen zijn voor ons
gymnasiaal onderwijs, dat blijkbaar ernstige behoefte heeft
aan meerdere kennis van de klassieke kunst en van de klassieke wereld, die men toch eigenlijk eerst goed leert begrijpen, wanneer men het klassieke land zelf heeft gezien
het land dat nog altij d het land is van H or at i u s en
Vergilius, van Cicero en Livius.
Nog staat de eerwaardige Soracte met zijn hoekige
spitsen, nog geeft de Janiculus het heerlijke door M a rt i a 1 is bezongen panorama over de Eeuwige Stad, nog
stroomt de bruisende Anio door de Campagna, nog springen
de watervallen van Tibur over de schoone rotsen, nog weerspiegelen de meren van Albano en Nemi de bosschen om
hunnen rand, herinnering aan het heilige Alba Longa der
overleving. Nog staat het Rome der pausen, door dat van
het jonge Italie opgevolgd. En dat alles voegt zich samen
tot een historisch-artistiek geheel, „welks gelijke niet
gevonden wordt, hetwelk nets nabij komt" (Martial is),
dat nog altijd als leerschool der menschheid onwaardeerbare
diensten kan verleenen.
Zoo zouden de tradition van de „Friezen to Rome", in
moderne opvatting omgezet, ook thans nog zegenrijke
gevolgen kunnen hebben voor ons vaderland.

De Vries en Te Winkel.
DOOR

Dr. A. KLUYVER.

Voor een aantal lezers van Onize Eeuw zal de titel van
dit opstel weinig aantrekkelijks hebben. Vele mannen van
wetenschap rekenen eene polemiek over de spelling beneden hunne aan_dacht, mannen van practisch bedrijf zijn
desnoods bereid zich aan bestaande regels te onderwerpen,
maar wenschen er verder zoo weinig mogelijk van te hooren,
en vele ijverige voorstanders van hervorming zullen te recht
meenen, dat ik hun geen nieuws kan leeren: zij verwachten
eene verdediging van de Woorcienlijst, doch zij zjn er van
overtuigd, dat eenmaal verouderde begrippen zelfs door den
behen_digsten advocaat niet meer kunnen worden beveiligd
en dat de nieuwe waarheid vau zelf zal overwinnen. Het
zou inderdaad een geluk wezen, wanneer de Nederlandsche
spellingoorlog der twintigste eeuw wat minder heftig mocht
zijn dan die der negentiende, want de negentiende zal, naar
ik denk, in dit opzicht berucht blijven. Hoeveel talent,
hoeveel hartstocht is in dien tijd niet verkwist aan eene
zaak, die niet door wetenschappelijk bewijs maar alleen. door
overreding en inschikke4kheid kan worden beslecht. Maar
zijn dan de rechten der taalwetenschap niet zeer vaak in
den strijd over de spelling te pas gekomen? Ja wel, doch
voorn.amelijk in die gevallen, waarin men van het wille-
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keurig gekozen beginsel uitging, de spelling der woorden
in verband to brengen met hunne afleiding . Men kan be-.
wijzen, dat de ee van leeren is ontstaan uit eene ai, en de
e van wij beten nit eene i, daarover is inaar een gevoelen
mogelijk; maar of men nu den klank van het eerste woord
door ee en dien van het tweede door e zal voorstellen, dan
wel beide door ee of door e, dat is eene zaak van willekeur.
Sinds lang heeft men opgemerkt en duidelij k geformuleerd, dat men bij het spellen zeer versehillende beginselen kan in aeht nemen, en meestal heeft men zich beurtelings door het een en door het ander laten leiden, altijd
met het doel zoo practisch mogelijk to zijn. Zoo heeft men
het meestal raadzaam gevonden zoo weinig mogelijk in de
eenmaal bestaande spelling to veranderen, want het is voor
ieder lastig eene eenmaal aanggenomen gewoonte plotseling
to wijzigen,. en het publiek verzet zich dus tegen eene al to
krachtige hervorming, w aardoor ook de bestaande litteratuur
van het jongste verleden een to vreemd uiterlijk zou krijgen.
Kan men echter in voile vrijheid handelen, dan wordt het
weer de vraag of het g oed is de uitgesproken klanken zoo
nauwkeurig mogelijk in het schrift of to beelden, dan wel
of men sours eene minder nauwkeurig e spelling beter zal
achten, wanneer de door ieder g evoelde betrekking tusschen
het eene woord en het andere daardoor ook in het schrift wordt
weergegeven. In de middeleeuwen schreef men zeer vaak
Bach naast dage, waarbij door ch en g de twee verschillende
klanken werden aangeduid die men met juistheid opmerkte.
Sin ds lang echter is men gewoon ook den vorm dag met
eene g to schrijven, om de beide vormen van n en hetzelfde woord ook in het beeld op elkander to doen gelijken.
Oudtijds zei men is drage, hi draget; uit dit laatste verdween
langzamerhand de klinker der tweede lettergreep, en in de
uitspraak ging dan van zelf de g, onmiddellijk voor de t,
over in ch : men schreef dan hi draecht. Doch later heeft
men er zich aan gewend de g in alle vormen, teg en de
zuivere uitspraak in, to bewaren, en schreef men hij draagt.
Eene zuiver phonetische spelling zou men dus niet kunnen
invoeren zonder in strijd to komen met allerlei vaste ge-
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woonten. Toen eenmaal berg met g werd geschreven, liet
men de g ook staan in gebergte, dat evengoed als berg
eene eh moest hebben. Hier liet men zich dus leiden door
het beginsel der etymologie, en in overeenstemming daarmede schreef men jag t met g, om to doers zien dat het was
afgeleid van jagen. Anderen weer vonden, dat een op zich
zelf staand woord als jacht zeer goed volg ens de uitspraak
met ch kon worden geschreven, en dat de spelling met g
her veel minder noodzakelijk was dan in hij jaaqt naast
ik jaag, c{^i? , j agcn. Men ziet zeer duidelijk, dat de keuze
tussehen jagi en jacht niet afhangt van eene zuiver wetenschappelijke redeneerin g, rnaar van de vraag in hoeverre
meii zich will richten near de etymologie.
En lang heeft men gemeend dat het meestal gernakkelijk was daarmede de zaak to beslissen. Zoo schreef een
Belg inch g eleerde urn str eeks 1850: „Mij dunkt, een der
twee princiepen, de uitspraek of de afleiding, moot boven
drijven. De ouden hielden 't met het eerste, en zij waxen
consequent; loch, vermi is dit nu niet weer na to volgen
is, zonder de spelling, zoo als zij hedendaegs algemeen gevestigd is, or ver to werpen, kort het mij best voor den
leidvadem der derivatie getrouw to volgen, als minst gelegenheid gevende tot verdwaling en ongelijkheid". Maar
zelfs wanneer rnen aan de etymologie niet twijfelt, dan nog
zal menig een de spelling niet altij d daarvan alleen durven
laten of hangers. Want komt men daardoor in strij d met
een vast gebruik, dan kunnen, vooral bij een zeer g ewoon
wooed, de practische bezwareu zoo groot zijn dat men ze
van meer belaug vindt dan de wetenschappelijke nauwkeurigheid. Er zijn dus allerlei eischen : het gebruik, de analogie,
en welke motieven men weer evil noemen : nu eens is het
eene en dan weer het andere voor eene practische spelling
van het meeste gewicht. Eene volkomen consequen tie is
zoogoed als onmog elij k, men heeft het meermalen gezegd,
en een der oudere spelling geleerden schreef: „Eerie volmaakte, zelfs onberispelijke spelling houd ik in onze taal
voor onbereikbaar ". De hoofdzaak was, dat men het voor
de practijk nag enoeg eens kon worden.
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Zoover meende men het to hebben gebracht, then na
1804 de spelling, die Si e g en be e k op last van het toenmalig
staatsbestuur had ontworpen, weer en meer werd aangenomen.
In 1827 getuigde V an d e r Palm, dat dit alleen het gevolg was van de gematigdheid waarmede S i e g e n b e e k de
zaak had geregeld. Zonder dat iemand er toe was gedwongen, had men zich onderworpen aan eene schikking die in
de heerschende gewoonten slechts weinig veranderde. Maar
onder de weinige tegenstanders vas B i 1 d e r d ij k, die op
zijne gewone hartstochtelijke manier een grooten ophef
maakte van de betrekkelijk geringe gevallen waarin hij van
Si e g en be e k verkoos of to wijken. B i 1 d e r d ij k werd gevolgd door zijne bewonderaars, en zoo kwam er een strijd,
waarvan de geschiedenis vrij vervelend is. De eer scheen
er mede gemoeid. Tot in het oneindige vocht men er over,
of lachen voortaan met gch dan wel alleen met ch zou worden geschreven, en er waren menschen die de beslissing
van deze quaestie als eene soort van levenstaak beschouwden, of ten minste als een wetenschappelijk vraagstuk van
hoog belang.
Niet ten onrechte had S i e g en b e e k geklaagd, dat hij
door B ii d e r d ij k „met de bitterste schimp- en smaadredenen was verguisd", en de heftigheid van dien meester bleef
zijne navolgers ook nog lang na zijn dood bezielen. In
S i e g en b e e k zagen zij den angst valligen, kleiugeestigen
taalcommissaris van het Bewind der Bataafsche Republiek,
en manners van een vrij, zelfstandig gevoel konden zich
naar hunne overtuiging aan zijne regels niet onderwerpen :
zij maakten aanspraak op het recht alle woordvormen to
gebruiken die zij verkozen. Dat was ook de ware reden
geweest waarom B i 1 d e r d j k zoo tegen S i e g e n b e e k was
uitgevaren : de dichter kon zich niet laten dwingen door
den schoolmeester. In die oppositie was zeker wel eenig
misverstand. Nog nooit had een spellingregel de kracht
van eene staatswet gehad. Dichters waren volkomen vrij to
schrijven zooals zij wilden, en zich alle afwijkingen to veroorloven die door hunne kunst werden geeischt. Vele daarvan
als b.v, het gebruik van dialectische woorden, wile-
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keurige voorstellingen van al wat min of weer eene klanknabootsing geleek enz. vielen zelfs geheel buiten het
eigenlijke domein van de spelling. Maar behalve die dichters was er nog het groote publiek van de gewone menschen, en voor hen was een regel niet zoo onaangenaam.
Menigeen onder S i e g e n b e e k's bestrijders redeneerde als
dilettant in de eenigszins afgeleefde taalwetenschap die men
nit eene vroeg ere periode had geerfd.
Doch order een j ong er geslacht vormden zich in die
j wren g eleerden van eene andere school, die van de histori.sche wetenschap zooals zij zich inn de neg entiende eeuw
heeft ontwikkeld. Doze vroeg niet in de eerste plants: hoe
moeten wij onze woorden speller ? maar wei : hoe moeten
wij de geschiedenis van onze woorden leeren kennezi P Een
van hare voorua.anste vertegenwoordigers was M. D e V r i e s.
}lij gevoelde dat de geest van den nieuweren tijd eene
strengere studie eischte van de taal der middeleeuwen, dat
or eene Middelnederlandsche philologie moest komen wier
methode van die der classieke philologie niet verschilde,
en waarvan de beoefenaaars door eene grondige kennis der
oude letteren moesten zijn voorbereid. Aan het „geliefhebber" zooals nog j wren daarna de term luidde — moest
een einde komen. Zeer spoedig na zijne promotie ondernam
hij de uitgave van eon groot werk der Middelnederlandsche
litteratuur, waarvan hij den tekst nauwkeurig vaststelde,
en waarbij hij een uitgebreid glossarium voegde, dat nog op
dit oogenblik groote waarde bezit. Nog eer hij dien arbeid
had voltooi.d, kreeg hij het professoriat to Groningen waarop
hij aanspraak had. Mij dunkt het is waarschijnlijk, dat hij in
diezelfde richting zou zijn doorgegaan, als philoloog en
leeraar der welsprekendheid, indien niet juist in dien tij d
het plan van een Nederlandsch Woordenboek vasten vorm
had gekregen in de Congressen der Nederlanders en Belgen.
Het is zeker waar, dat Do V r i e s zich met de redactie
van het Woordenboek heeft belast, omdat hij meende zich
aan de opdracht van het Congres niet to mogen onttrekken.
Wanneer vroeger in eon kleineren kring, waar hij invloed
had, eon derg elijk plan aan de orde word gesteld, dan
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bleef het zonder gevolg. Wij mogen aannemen, dat ook
D e V r i e s er to veel bezwaar in zag, en dat hij voorloopig
liever bleef bij zijne eigen studie. Poch toen eenmaal de
taak door hem was aanvaard, nam hij deel aan alle voorbereidende werkzaamheden, en veel daarvan kon alleen tot
stand komen door zijn persoonlijken invloed.
Voor men aan de eigenlijke redactie kon beginnen,
moest er eene spelling worden vastg es teld, en aangezien er
een woordenboek moest komen voor Noord- en Zuid-Nederland samen, moest er eene spelling worden beraamd die
men in beide landen zou kunnen goedkeuren en missehien
zelfs navolgen. Pit was ver van gemakkelijk. De iollanders waren het niet alleen met de Belgen, maar ook onderling over de spelling oneens, en reeds sinds jaren kibbelde
men in de Congressen over eene alg emeene regeling ten
behoeve van het ontworpen woordenboek, maar zonder dat
men tot een besluit kwam. Hoe grooter die moeilijkheden
waren, des to weer beleid was er noodig om vrede to stichten.
D e V r i e s was zeker niet de man om iets van zooveel
belang geheel en al over to laten aan zijn medewerker T e
W i n k e 1, hoeveel gezag deze ook mocht hebben in al vat
de spelling betrof. T e Win k e 1 heeft zonder twijfel allerlei punten tot in bijzonderheden uitgewerkt, maar het stelsel
in zijn geheel is hun g emeenschappelijk eigendom, en wanneer
D e V r i e s zelf verklaart (in eene door hem alleen onderteekeude voorrede), dat hun Ontwerp de uitdrukking is „onzer
eenparige, na zorgvuldig wikken en weg en gevestigde overtuiging", dan geloof ik niet dat men dit alleen voor eene
phrase mag houden. 1) Een bestrij der van het stelsel, prof.
1) Die voorrede van De Vries is gedateerd 23 Januari 1863. Blijkbaar had hij reeds veel vroeger aan T e W i n k e 1 voorgesteld dat hij, D e
Y r i e s, zich met het schrijven daarvan zou belasten. Althans 14 Juli
1862 schreef T e W in k e 1 hem: „Uw vooretel omtrent de Voorrede acht
ik uitmuntend ; gij weet, dat ik het voorgesteld heb. Ik heb e niet op
willen aandringen, omdat niet alles van U was uitgegaan". - Ook al
neemt men aan, dat T e W i n k e 1 zich Kier al to bescheiden uitdrukt, toch
moet het aandeel van D e V r i e s in den gemeenschappelijken arbeid vrij
groot zijn geweest, wanneer die woorden eenige beteekenis zullen hebben.
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V an He it en, heeft onlangs de zaak zoo voorgesteld 1),
alsof T e Win k e 1 alleen die dwaze spelling had bedacht.
Blijkbaar heeft hij D e V r i e s willen sparen : deze zou nets
dan de gehoorzame volgeling van T e W i n k e 1 zijn geweest
en zich aan al diens grillen hebben onderworpen. Ik geloof
dat prof. V an H e it en to ver gaat. D e V r i e s heeft uitdrukkelijk gezegd dat ook hij zelf aan het regelen der
spelling had deelgenomen, en valt men die spelling aan,
dan moet de aanval evenzeer tegen hem worden gericht.
Het destijds zoo groote gezag van zijn naam heeft stellig
veel geholpen om die regels to doen aannemen. Zeer spoedig
werden zij in Belgie ook door de Regeering aanvaard, en
men zal het uatuurlijk vinden, dat onze meester trotsch
was op die overwinning waarvan hij veel durfde verwachten
voor de toekomstige eenheid van taal in Nederland en in
Belgie. Ook hier to lande was men zeer bereidwillig, en
werd de spelling van D e V r i e s en T e W i n k e 1 op de
scholen ing evoerd. Er was vrede g ekomen. De leerlingen
hadden wel eens gehoord van een strij d tusschen de aanhangers van S i e g e n b e e k en die van B ii d e r d ij k, maar
zij konden gelukkig niet weer precies weten, waarom die
twee partijen zoo vinnig tegen elkaar waren geweest.
Velen zal het tusschen 1870 en 1880 zijn gegaan als
den schrijver van deze bladzijden. Men leerde nagenoeg
correct spellen door het niet al to opzettelijk to leeren.
Een verstandig docent kwelde zijne jongens niet met wat
zij konden overslaan. Aan de hoogere burgerscholen werden
sommige vakken met grooten ernst onderwezen, en het kostte
niet weinig moeite daarin aan de eischen to voldoen. Maar van
zijne studie der moedertaal kon menigeen met recht beweren :
mijn leeren is spelen. Een of twee uur in de week werden
besteed aan het lezen nit eene chrestomathie, en di.t was
gees zwaar werk. Voor een ander uur leerde men jets uit
eene spraakkunst, waarin echter veel stond dat reeds van
zelf sprak, b.v. dat de verleden tijd van denken is ik dacht,
en veel dat men zeer spoedig begreep, b.v. dat ik planUe
1) In de Nieuwc Rotterd. Cour, van 1 Febr. 1902.
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met twee is moest worden geschreven. Tot oefening in de
spelling gebruikten wij zeker werkj e van C o s ij n, waarin
misse hien zeer onpaedagogisch — allerlei onj uiste uitdrukkingen stonden, die wij moesten verbeteren, ook wegens
fouten tegen de syntaxis ; daarin kwamen zinnen voor als
„zeker kind zag zijn eigen wader doopen" en derg. Zulk
een boekj e vond men niet onaardig. C o s ij n gaf ons zinnen
op als : „De beste jenever is de dubbelgebeide (of gebijde ?)",,
eene stelling waarvan wij de juistheid niet konden beoordeelen, maar then wij hoorden dat dit raadselachtige c1ubbelgebeiale met ei werd geschreven, vergaten wij het niet weer.
C o s ij n schreef : „Met Januari komen de beren (of beeren ?)
los", en wij moesten beslissen Welk van de twee juist was.
Wij begrepen dat her beren werden bedoeld, een woord
dat wij vaak genoeg gedrukt hadden gezien, en niet beeren,
in de woordenlij st vermeld als „varkens" en „waterkeeringen". Zoo leerde Co s ij n ons de voornaamste moeilijkheden
van de spelling.
In eene hoogere klasse werden eenige losse hoofdstukken
behandeld nit het Leerboek van T e W i n k e 1, en men moet
niet meenen dat zulk een werk alle aantrekkelijkheid mist..
De historische toelichtingen, de vergelijkingen met woorden
nit andere talen, het logische in de redeneering, van dit
alles kreeg men igeen den indruk, dat die spelling regels in
verband moesten staan met eene wetenschap, die ons wel
to hoop ging, maar die toch lets geheel anders moest wezen
dan een pedant geknutsel. Ik mag mij hies• op de ondervinding van C o s ij n beroepen : ook hij zegt ergens in eene
voorrede, dat hij leerlingen heeft gekend die met de Oudgermaansche en Latijnsche vormen in T e W i n k e 1's boek
„best overweg konden" (zoo drukt hij zich nit, indien ik het
mij goed herinner). Al to veel echter kregen wij daarvan
niet, het meeste leerden wij door hetgeen ons dagelijks
onder de oogen kwam ; zoo zouden wij nooit op het denkbeeld zijn gekomen dat h'ypotenusa met eene i in plaats van
eene y kon worden geschreven, aangezien wij dat woord
iederen dag lazen, en wij begrepen wel dat hypotheek en
hypothese datzelfde hypo- moesten bevatten. Wie dacht toen,
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dat er ooit een tijd zou komen waarop men eene andere
spelling van otjieier zou verdedigen dan de eenige die ieder
altijd had gekend :' Wat voor last gaf het de ie to schrijven
in fabriek, fabrieken naast de i, in fabr"ikant 7 Wij waren
wel bij machte het versehil in klemtoon to hooren. Wij
konden het wel waardeeren, wanneer door de spelling
werd geeischt oorloysseh-ip vanwege de analogie met oor1og.sr;er•k1arvtuj en derg., en al waren ook de regels voor
het gebruik der ,,verbinding s-rt" wat al to subtiel zoodat
wij ze nooit goed leerden, wij begrepen toch wet, dat men
Moms behoefte geve p elt door den vorm van het eerste lid
eerier aineustellin duideijk aan to wijzen dat men een
reery >ud becloelt : va ndaar dus het curieuse 1, ji peii r ^o in arl f'.
Tit (Tat besef volgde wel ui.et met voikomen zekerheid of
men ic ici • kefi kk^i dan wel kur• kemtrekke moest schrijven,
maar wie zon voor eene zonde op dit punt ooit meer hebben
gekregen dan eerie ,,halve f mt" 7 Er waren ook nog wel
:iamen van planten als ganzeto'iu^, slangenkruici, waarvoor de
revels moeilijk to onthouden waren, maar aangezien wij die
w oorden nooit gebrnikten, 2aven zij ons niet het geringste
bezwaar.
1k meen to mog en zeg y en dat wij, order leiding van
yen man met eenig gezond verstand, onzen tijd niet verkwistten aan een eindeloos gebeuzel over de spelling, en
U o s ij ii heeft blijkbaar in dienzelfden tijd als leeraar dezelfde
herinnering van zijne school overgehouden. Nu klaagt prof.
V a n n e 1 t e n er wel over dat de leerli.ngen, afgemarteld
door orthographische moeilijkheden, been tijd weer hebben
om „de taal en heel haar overvloed" to leeren bewonderen.
Maar zijn g ewone j ongens daartoe zoo onmiddellijk bereid,
ook al leeren zij g eene spelling ' Van dien overvloed der
moedertaal leert men onmerkbaar meegenieten, wanneer
men zijn dagelijksch levee niet in slaperigheid doorbrengt.
Een Nederlander denkt nu eenmaal door middel van het
Nederlandsch, en wanneer een Nederlandsche jongen vatbaar
is om in den omgang met zijne ouders, zijne vrienden en
zijne meesters zich inderdaad to ontwikkelen, dan zal hij
noodzakeiijkerwijze net iederen dag zijne kennis van de
f
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moedertaal vergrooten. Eene les in de wiskunde, eene les
in het Fransch alles is meteen eene les in de moedertaal :
zonder hare hulp kan hij die andere vakken niet leeren,
tenzij als een papegaai. Maar zoodra hij zelf zijne gedachten
en dat to leeren is Loch het doel van de opvoeding
ordent
dan geschiedt het in de taal Wier eerste beginselen hij
geleerd heeft van zijne moeder, en waarin hij van zijne
geheele omgeving een voortdurend college outvangt, zoolang
hij niet „ballinc slants" wordt.
Meent men dat er meer tijd moet ziju om de voornaamste werken der Nederlandsche litteratuur to behandelen?
Mijne geringe ervaring doet mij denken, dat men van pogingen daartoe niet al to veel moet verwachten. Met allen
eerbied voor de hoogbegaafde naturen wier aantal slechts
gering is, moet men erkennen dat er in de letteren veel is
wat een gewoon kind niet begrij pt en waarvan hij geen
genot kan hebben. Zoo was het althans in den kring waarvan ik her spreek, en misschien ten gevolge van een onderwij s waarbij aan de ontwikkeling van het verstand in de
eerste plaats werd gedacht. Wij lazen natuurlijk de Camera
Obscura, waarvan wij menige passage van buiten kenden.
Niet alleen de comische gedeelten onthielden wij, maar ook
de tragische geschiedenis van T e u n den jager, en wij hadden wel eerbied voor de eenzame grootmoeder van W ill i a m
K e g g e. Maar voor het overige hield ieder zich liefst bij
wat hij las voor zijn pleizier, buiten de school. In de hoogste kiasse werd een uur in de week besteed aan Lucifer, en
ik geloof niet dat die les bij zonder vruchtbaar was. Wat
ik wil het bekennen
nog het meest de aandacht trok
was het een of andere woord dat wij niet verstonden, en
dat daardoor een kluchtigen indruk maakte : de verdiensten
van het stuk waxen ver boven ooze bevatting. Prof. V a n
He 1 t e n klaagt er ook over, dat de leerliugen zulke slechte
opstellen maken, en ook dit is volgens hem alweer de schuld
van den rampzaligen T e W i n k e 1. Maar goed schrijven
in alleen mogelijk als gevolg van fielder denken, en niet
zelden worden de leerlingen uitgenoodigd to schrijven over
jets waarover zij weinig of geene denkbeelden hebben en
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ook niet wenschen to hebben. Dezelfde jongen die heel
aardig kan vertellen van jets waarin hij wezenlijk belang
stelt, maakt een ongelukkig opstel over een hem opgedrongen onderwerp. Dan komen natuurlijk de on juiste gedachten, en die onmogelijke volzinnen, met zooveel moeite bij
elkaar gehaald totdat het vereischte getal pagina's is gevuld.
Ik geloof dins, dat eene gebrekkige kennis van de moedertaal bij de leerlingen der middelbare school andere oorzaken
heeft dau dat het leeren van de spelling zooveel tijd moet
kosten.
Doch ik inag niet vergeten dat de tijd, waarvan ik
spreek, reeds tot eene vroegere periode behoort, en dat men
toen nog over het algemeen die denkbeelden had die voor
D e V r i e s zelf natuurlijk waren. Men was er nog van overtui.gd, dat de kinderen een veel sterker geheugen hadden
dau de volwassen menschen, en eerst gaandeweg begon men
last to krijgen van examens. D e V r i e s vertelde vaak, hoe
hij als knaap 's morgens om zeven ure in de kamer van zijn
vader moest verschijnen en daar een bepaald aantal regels
nit V i r g i 1 i u s moest opzeggen : zoo leerde men de quantiteit der Latijnsche woorden. Tegenwoordig zal zoo jets
minder vaak g ebeuren. Wanneer vroeger de kinderen Latijn
of Fransch leerden, dan maakte men er niet het geringste
bezwaar van hen allerlei vormen eerst to laten van buiten
leeren en daarna toepassen. En evengoed als die kinderen
lij stj es van onregelmatige Fransche werkwoorden konden
zoo meende D e V r i e s
onthouden, zou men hun ook
de voornaamste repels van zijne spelling kunnen inprenten.
De ondervinding heeft bewezen dat hij niet gebeel en al
ongelijk heeft gehad. Onbegrijpelijk is dat geenszins. Do
V r i. e s en T e W i n k e 1 hadden hun best gedaan zooveel
mogelij k de in hun tijd meest gebruikelij ke spelling to behouden, zij veranderden het systeem van S i. e g e n b e e k
alleen waar zij het gebrekkig oordeelden, en in allerlei punten moesten zij het aanvullen. Hunne spelling kwam niet
in strijd met al datgene waaraan men eenmaal was gewend,
en vandaar dat zij over het algemeen zoo bereidwillig werd
aanvaard.
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Enkele onderdeelen van hun stelsel wil ik hier beschouwen; in de eerste plaats hunne behandeling g van de
zoogenaamde bastaardwoorden. Wat is hier de moeilijkheid ?
Van oude tijden of tot heden toe zijn in onze taal, gelijk
in alle andere, vreemde woorden opgenomen. Sommige
daarvan zijn zoo populair geworden en hebben eeu zoo inheemseh uiterlijk gekregen, dat bijna niemand weer denkt
aan hunne vreemde of komst, en dat er soms veel geleerdheid noodig is om deze in het licht to stellen. Van andere
weer weet bijna ieder vanwaar zij zijn gekomen, dock al
zeer spoedig hebben zij in onze taal eene verandering ondergaan die ze tot Hollandsehe woorden heeft gemaakt. In
andere gevallen weer is bij ons eene uitspraak bewaard
die in de vreemde taal langzamerhand is g ewij zigd.
Het ligt voor de hand alle dergelij ke woorden zoo to
spellen als het best met onze uitspraak overeenkomt : ieder
zal dus willen schrijven klooster, dat reeds in den Qudgermaanschen tijd werd overgenomen ; biefstuk, aangezien
een Engelsch woord pier in zijn tweede deel geheel Hollandsch is geworden ; biljet, aangezien billet noch volgens
de Nederlandsche noch volgens de tegenwoordige Fransche
uitspraak datgene weergeeft wat wij zeggen. Ik geloof niet
dat daaromtrent eenig verschil van gevoelen is, en D e
V r i e s en T e w i n k e 1 zijn het pier eens met de radicaalste
hervormers. Nog veel minder behoeft men to zeggen van
woorden of uitdrukking en die opzettelijk als vreemde vormen
bij het gebruiken van de Nederlandsche taal worden to pas
gebracht : zegt iemand kortheidshalve case quo, spreekt hij
van home rule, van eene premi?re enz., dan zal hij natuurlijk
de spelling van de vreemde taal bewaren. Maar wat
to doen met die tallooze woorden die door bijna ieder
als uitheemsch worden herkend, maar die, hetzij onveranderd of niet, in het gebruik met inheemsche woorden
worden gelijkgesteld ? Immers men moet toegeven, dat
woorden awls receptie, logica, dejeuneeren niet zijn gelijk to
stellen met home rule, dat een vreemd woord blijft voor een
uitheemsch begrip. In theorie kan ook hier alweer geen
oneenigheid bestaan. Bij de jongste hervormers lees 1k:
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„Wie een basta. ardwoord als een vreemd woord bescho uwt,
kan de vreemde spelling behouden, als hij maar niet van
anderen eist, dat ze dit ook doen". Gaarne zouden D e
V r i e s en T e W i n k e l zich daarmede hebben vereenig d:
met welk recht toch zouden zij van anderen geeischt hebben
dat dezen de spelling volg den van de Woordenlast 2 Daaraan hebben zij nooit g edacht, en het was ook hun gevoelen,
dat er des to meer reden bestaat voor het behouden van
eene vreemde spelling, naarmate hij die het woord g ebruikt,
duidelij ker gevoelt en wil to kennen geven, dat het aan
eene vreemde taal is ontleend. Ging men echter dit denkbeeld eonseglient toepassen, dan zouden voor een en hetzelfde wooed allerlei verschillende spellingen Inoeteu worden
aauge liomen . [eman d van eeuig e kennis en ontwikkeling zal
wi.11en schrij ven c(nt, omdat hij heel goed weet wat die uaam
eigenlijk beteekent, en die e hem pier even natuurlijk voorkomt als in (cut c.i,?naal en eat meter. Iemand voor Wien
ecu cent niets is dan een koperen g eldstukj e waarmede
men niet veel uitricht, zal onwillekeurig schrijven sent. -Wie
zelfs niet veel weer dan g ewoon lager onderwijs heeft b euoten, zal gen bezwaar hebben tegen eau de cologne, zooals
men tot dusverre heeft g espeld, raar wie zoog oed als niets
heeft g eleerd, voor hem is od e ko lon j c al moeilij k g enoeg .
Wil men nu, om eene dergehj ke wanorde to voorkomen, voor bepaalde woorden of groepen van woorden eene
bepaalde spelling aanbevelen ---- en dit Loch is het doel van
alle systematics , dan moet men zich wel eene bepaalde
soort van menschen voorstellen als norm, eene maatschappelijke klasse op wier behoefteu hier in de eerste plaats
moet worden g elet, en waarnaar de andere zich moeten
schikken : want men kan niet to gelijk aan ieders wenschen
voldoen. En nu is het zeer duidelij k aan welke klasse D e
V r i e s en T e W i n k e 1 hebben gedacht : aan die van de
zoogenaamde „beschaafde Nederlanders", een term dien D e
V r i e s niet zelden gebruikte. Die Nederlanders hadden
althans genoeg geleerd om cent to verkiezen boven sent, en
hunne opvoeding was zoo goed geweest, dat zij Been woorden
gebruikten nit talen waarvan zij niets wisten. Zij zouden
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het woord sy llogisme niet schrijven zonder althans eenig
denkbeeld to hebben van het Grieksch, zij zouden Been bezwaar hebben tegen de ph van physica, zij zouden epitheton
niet gebruiken en daarbij de h achter de tweede t zetten
in plaats van achter de eerste. Wie in al zulke g evallen
stellig fouten zou waken, hem moest men leeren inzien dat
hij zich van die termen moest onthouden. Ging het in
andere landen niet evenzoo ? Was er tegen epitheton in het
Nederland ch weer bezwaar dan tegen epithete in het Fransch
of epithet in het Engelseh ? Kon er iemand zijn, die brochure
moest schrijven, en die to gelijk zulk een bekend Frausch
woord wilde spellen in den vorm brosjure of iets dergelijks ?
Maar die zelfde „beschaafde Nederlander" zou begrijpen,
dat er eene menigte oorspronkelijk vreemde woorden z66
gewoon waren geworden, en wel sinds lang, dat het eene
groote dwaasheid zou wezen daaraan eene andere spelling
to geven dan de zuiver Nederlandsche : wie zou sigaar of
kanon anders willen spellers dan zooals men sedert lang gewoon was, zelfs al was hem de of komst van die woorden
bekend ? De vraag was deze : wanneer moet het vreemde
woord geacht worden zijn burgerschap in Nederland to
hebben verkregen ? De V r i e s en T e Wink e 1 wilden het
niet als Nederlandsch erkennen, zoolang hun beschaafde
Nederlander nog het gevoel kon hebben dat hij een vreemd
woord gebruikte. Zij meenden z66doende ook een aantal
inoeilijkheden to voorkomen. Want indien men ging spellen
buro, bordo in plaats van bureau, bordeaux, dan zou men ook
moeten komen tot swarree of zoo jets voor soiree, en wat
zou er terechtkomen van het nu zoo gewone bourgeois?
Men kan natuurlijk ook eene geheel andere norm kiezen ;
evenals D e V ri e s en T e W i n k e 1 hebben gedacht aan een
Nederlander die eenigszins was opgevoed tot boven het peil
van het allerlaagste onderwijs, zoo zou men ook den Nederlander kunnen nemen die zoowat lezen had geleerd en meer
niet. Eens ontmoette ik iemand die de spelling in dien
geest Wilde hervormen. Hij betoogde dat het noodig was
to schrijven Aafrika; want las de onontwikkelde met moeite
in zijne courant A frika, dan zou hij vooreerst niet weteR
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waar de klemtoon viel, en deze kon zeer geschikt door de
spelling der geaeeentueerde syllabe met as worden aangedui.d ; ten tweede zou hij daardoor niet in verzoeking komen
to lezen Afrika met eene onvolkomen a als in day. Daarnaast Wilde dezelfde hervormer schrijven Afrikaanen, want
nu zou de lezer weer aan de as zien, dat de klemtoon moest
vallen op de derde lettergreep. Men zal het D e V r i e s
en T e W i n k e 1 zeker willen vergeven, dat zij aan een
dergelijk publiek niet hebben gedacht. Veel dichter bij
hen staan de leden der vereeniging die meestal naar den
heer K oil e w ij n wordt g enoemd. Het bestuur van die
vereeniging bestaat uit geleerden, die evenzeer als D e V r i e s
en T e W i n k e 1 er van overtuigd zijn, dat eerie al to ruwe
behandeling der bastaardwoorden moet worden afg ekeurd,
en dat men niet moot komen tot een stelsel dat door menschen van eenige opvoeding zal worden verworpen. Wel
is waar is hunne vereeniging begonnen met zeer krasse
maatregelen, zooals met de spelling 'ze in alle gevallen waar
een heldere i-klank moet worden voorgesteld, maar vormen
als kielo, bieblieoteek, rnielietere-n zijn velen van hunne leden
op den duur to machtig, en op dit oog enbiik is eene commissie bezig met het ontwerpen van eene nieuwe regeling,
die waarschijnlijk men• conservatief zal wezen.
Men zal daarbij zeker duidelijk g evoelen, dat het
onmogelijk is ieder to voldoen, en dat men, in zijn ijver orn
zich to schikken inaar de behoeften der minder ontwikkelden,
toch niet alle moeilijkheden voor hen kan wegnemen. Bij
D e V r i e s en T e Win k e 1 heeft genie het my. yenieen en
Zelie het my. tel,2en : zij meenden dat hun Nederlander het
verband tusschen spelling en verschil van klemtoon pier
gemakkelij k zou vatten (en de ondervinding heeft hun gelij k
gegeven) ; bovendien zou de minder geleerde, die met hunne
spelling was opgevoed, allicht de goede uitspraak kiezen van
woorden die hij geschreven zag als tradition en anomalieen.
Vinden de hervormers dat onderscheid to lastig voor hun
publiek, en kiezen zij eene uniforme spelling voor alle
dergelijke woorden, dan is de vraag of bij hen traditieen naast
fotografiePn aan de minder bevoorrechteu niet evenveel last
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bezorgt. Volgens De Vries en T e Winkel schrijft men
„een polemische Loon", en het publiek waaraan zij in de
eerste plaats dachten, heeft die spelling altijd goed gevonden : in niemand zou het zijn opgekomen bekende vormen
als ethisch, theoretisch, Paulinisch enz. verkeerd nit to spreken.
De hervormers, afkeerig van eene sch, die door den onontwikkelde zoo licht als s-eh wordt opgevat, en van eene
anders in klank dan de i in kind, schrijven „een polemiese
Loon": zou het mindere publiek daarmede zijn gebaat op
eene afdoende wijze ? Zou het niet beter zijn dat zij, die
pier gevaar loopen, zich van zulke woorden onthielden tot
zij wat meer hadden geleerd ' Eene van de veranderingen
die het sterkst zijn aanbevolen, is het schrijven van f in
plants van ph, die door D e V r i e s en T e W i n k e 1 slechts
aan het einde van een woord door f werd vervang en : eene
spelling photograaph vonden zij onmogelijk. Voor het overige
waren zij consequent, en de leerlingen 'die zij zich hebben
voorgesteld, konden zich zeer goed naar hun regel schikken.
Schrijft men nu overal, ten gerieve der minder ontwikkelden,
f, wat zal men dan beginners met een woord als philanthroop 2
Een vorm filanthroop is voor hen niet afdoende, want die
spelling met th, waar slechts t wordt gehoord, kan hen in
de war brengen. Dan dus filantroop? Maar dan zou men
ook komen tot hypotese, teorze, en de y in het eerste woord
staat weer al to geleerd naast die t, die Kier zoo populair
zou wezen. Dan zou men dus moeten schrijven hipoteze of
iets dergelijks, en zoo komt men weer tot vormen, geheel
in strijd met de gewoonten der meer ontwikkelden, waarmede
de heeren K o 11 e w ij n en zijne vrienden Loch rekening
willen houden.
Iets wat zeer voor de hand ligt, is het vervangen van
c door k in woorden van dagelijkseh gebruik. Die c is gevaarlijk, want sours wordt er een s-klank mee aangeduid,
en zij die niet veel hebben geleerd komen dus in verzoeking
woorden als compleet, alcohol, cadet geheel verkeerd nit to
spreken. Maar, wat het voornaamste is, twee teekens, c en
k, beide met dezelfde waarde, geven in het gebruik allerlei
wanorde : het staat slordig op de eene pagina to schrijven
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en op de andere partikutier. De k is dan natuurlijk
het meest gepast in zeer gewone woorden. Maar de gewoonte is veranderlijk. ID e V r i e s en T e W i n k e 1 spelden
camapé; niemand zal ontkennen dat dit meubel sinds 1864
in een ruinier kring bekend is geworden: wil men nu spellen
kanapee, dan zal niemand het al to dwaas vinden. Met een
woord als b.v. cabriolet is het dunkt mij joist omgekeerd.
Zelden hoort men het gebruiken, de mode heeft allerlei
andere name ii van rijtuigen ingevoerd, en eer dan eabrto let
zou men geneigd kunuen zjn eictoria met eerie k to spellen:
mnaar her is de spelling met e weem' in andere g'evalleii ZOO
gewoon, dat het beter is ook in den naam va ii het rjtuig
de e to lateii hlijveii. tide heeft er lust in, de spelling'
m'feci' met eeiie e Iiartstoehtelijk to verdedigen LaaI ieniand
akteei' sehrijven, indien hj het zoo alleen goed vindt. Doch
imast iete,ir staat acfrtee, en tegen de spelling ufrti,r zitilen
sommigen bez wan r hebben, omdat her de uitgang in kiank
en in spelling sneer uitheemsch is g'ebleven. Van het groot
aantai woorden die beginner met eou- of coin-, zijn er summige zeer gewoon, en deze zou men met k kunnen schrijveii;
dock waar zal men de grens trekken Indien men schi'jjft
konsul, mnoet het dan worden konsulair? flier past de k
minder goed bij de spelling der laatste lettergreep. indien
conqre.s alledaagsch genoeg is om het met k to spellen, geldt
dit dan ook voor eon q'regattc, en voor alle andere woorden
waarvan men soins in twijfel kan zjn of zj wel tot de dagelijksche taal behooren En wat to doen met woorden als
accept, aeens, ueees? De spelling met kc zal her evenmin
elk voldoen ais die met ks'. Bij het stelsel van D Vries
en T e W i n k e 1 :omen die lastige vragen bijna niet voor.
Men spelt die woorden bijna altijd met c (in het laatste
geval cc), doch men moet weten, dat de e voor a, o en n de
waarde heeft van eene k. Mij dunkt, voor iemand van zeer
matige ontwikkeling is dat niet al to geleerd. Eens hoorde
ik iemand, die zeker flog verder ging dan de heer K o 11 ew ij n c.s., beweren, dat men moest spellen sukses, want
sueces zou de:a onkundige er toe verleiden die cc als ss nit
to spreken. Maar dan mocht er voor dien ongelukkige nog
particulier
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wel eene duidelij ke aanwij zing bij komen, dat het accent op
de tweede lettergreep moet vallen. Het is zeker waar,
dat D e V r i e s en T e Win k e 1 nooit hebben gerekend op
mensehen die zelfs het woord succes niet konden lezen, dat
zij dagelijks in het geringste krantj e moeten vinden. Wat
de vereeniging van den peer K oil e w ij n aangaande de
spelling der bastaardwoorden zal vaststellen, kan men op
dit oogenblik niet met zekerheid bepalen ; de practijk
alleen zal uitmaken of hun stelsel meer gemak geeft, of
de onkundige veel minder vaak dan vroeger eene woordenlij st zal m oeten inzien, en of de man van beschaving
met hunne of beelding der vreemde woorden genoegen kan
nemen.
Anders dan bij bastaardwoorden is het bij die van
onze eigen taal. Hier heeft men niet to overwegen, in hoeverre
het raadzaam kan zijn van de door eene vreemde taal gegeven spelling of to wijken, Kier is men meester op eigen
terreiu. Doch ieder erkent, dat dit meesterschap wordt beperkt door de eischen der practijk. Evenals in andere gevallen van het practische leven kan men ook pier de bestaande
gebruiken niet al to plotseling door geheel nieuwe vervangen.
D e V r i e s en T e Win k e 1 hebben in hun tij d aan dat
beginsel g ehoorzaamd, en vandaar dat zooveel Nederlanders
hunne spelling hebben geleerd zonder zelf to weten hoe.
Het waxen voornamelijk die bevoorrechten, die als kind een
aantal kinderboeken onder de oogen kregen, en die, naarmate
zij ouder werden, aldoor eene lectuur hadden die met hun
leeftijd overeenkwam. De afbeeldingen der vaak voorkomende woorden hielden zij van zelf in hun g eheugen, en
zonder veel moeite leerden zij die beelden in hun eigen
schrift namaken. Zonder twijfel zijn er personen onder den
zoogenaamd „beschaafden" stand, die allerlei spelfouten begaan, hoewel zij hetzelfde lager onderwij s hebben g enoten
als anderen die met de spelling Beene moeite hebben. Die
fouten ontstaan grootendeels hierdoor, dat men zelf datgene
moet ontwerpen waarvan men het model niet voor zijn
geest heeft. Eerwaardige vrouwen, die in hare jeugd als
oudste dochter in een groot gezin en later als jonge moeder
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van vele kinderen, nooit veel tijd hebben gehad om to lezen,
zij maken de kluchtig ste fouten ; of liever die fouten zijn
niet kluchtig, zij zouden alleen belachelijk wezen bij iemand
Wien het leven weer vrije uren had gegund voor zijne geestelijke ontwikkeling . vie in dit opzicht gelukkiger is geweest, wie van zijne jeugd af, in en buiten de school, maar
vooral daarbuiten, heeft molten genieten van het geschreven
woord, wie eenigszins heeft leeren gevoelen, hoe de schakeering en der ggedachten door woorden kunnen worden afgebeeld, voor hem is de spelling eene bijzaak, vergeleken
met de keus der uitdrukkingen. Hoe men een bepaald
woord moet schrijven, weet hij heel goed, want hij heeft
het tallooze malen g ezien, maar hij moet overwegen of dat
woord in het eene g eval beseheiden klinkt, in het andere
brutaal, in weer een ander onoprecht of gemaakt.
Zekere eenvoudig e onderseheiding en vindt hij zeer natuurlijk : hij beseft, dat in een zin als nijn dagel2j ksch werk
is aangeuaam het woord Bagel j ksch jets anders aanduidt dan
het g elij kluidende woord in ik 'werk dagelij ks zooveel uur ; hij
vindt de onderscheiding van adj ectief en adverbium niet
gezocht, al weet hij ook dat die classificatie zich niet altijd
even gernakkelijk laat toepassen, en dat men in een zin als
ik lee ' gelukkig nu eens weer aan het eene begrip denkt
en dan weer meer aan het andere. Die sch in dagelij ksch
is voor hem een zeer natuurlijk teeken van het adjectief,
en daarbij past ook de gewone spelling Hollandsch, Engelseh,
Russisch, polemiseh, a fgodisch. Dat de sch in de Nederlandsehe
spelling sours de waarde van s heeft, spreekt voor hem dus
van zelf, en wanneer hij sommige woorden als mensehen,
wensehen altijd met die sch geschreven ziet, komt hij er niet
eens toe zich daarover to verwonderen. „Schaf die sch of
zoo zegt men schrijf in alle gevallen dagelij ks, dan kunnen
de leerlingen nooit eene font maken, men behoeft niet aan
to komen met bespieg elingen over adj ectief en adverbium,
en de kostbare schooltijd kan aan nuttiger onderwerpen
worden besteed !" Maar is het zoo of to keuren, wanneer
men het kind zekere eenvoudige begrippen leert onderscheiden, die hij ook voor de studie van vreemde talen moet

728
kennen, en kan een verstandig paedag oog dat versehil tusschen dagelij ks en dagelij ksch niet aanwenden als een middel
tot verstandsontwikkeling, zonder daarom to vervallen tot
haarklooverij a De hervormers willen het ieder zoo gemakkelijk mog elij k maker, maar ook zij moeten in de spelling
nog jets aan het eigen nadenken overlaten : ik meen althans,
dat zij verlaangen hij word t en niet hij wort, omdat hi.er eene
t komt aehter een scam die op d eindigt. Indien de kin.deren dat kunnen leeren, en stellig is het nuttig, dan zal
ook het verschil tussehen dagelij ks en dagelij ksch hunue bevatting niet to boven gaan. Dat het gebruik van sch naast
s in enkele gevallen moeilijkheden geeft waarin de deskundigen het niet eens zijn, zal ieder erkennen, maar dit is van
ondergeschikt belang in de practijk. Wie door lezen en
een weinig nadenken zich heeft geoefend, zal er D e v r i e s
en T e W i n k e 1 geen verwijt van maker, dat zij het gebruik van de sch hebben geeerbiedig d ; hadden zij voorgesteld mensen in plaats van mensehen, ik g eloof niet dat men
het had willen aannemen.
Evenzoo vonden zij in de bestaan de spelling het gebruik van ee naast e, van oo naast o in open lettergrepen.
Zij hebben getracht in i^der bijzonder g eval de spelling to
bepalen overeenkomstig de afleiding, zooals ook hunne
voorgangers hadden bedoeld. Nu geeft dit gebruik zonder
eenigen twijfel groot bezwaar voor personen die zoogoed
als nooit jets lezen, maar het is niet zeer lastig voor hen
die dagelijks de herinnering g aan de geschreven taal in hun
geheugen versterken, en allicht in hun bedrijf juist het
meest die woorden moeten spellen, die zij het meest onder
de oogen krijgen. De weinig ontwikkelde, die in een zeer
beperkten kring leeft, g ebruikt minder woorden : hem zal
het niet hin deren dat hij de spelling niet weet van woorden die hij zelfs niet kept, en missehien heeft hij er nog
:gemak van, dat b.v. bedelen en bedeelen in het sehrift duidelij k zij n to onderseheiden. Natuurlij k is het verkeerd de
kinderen to plagen met lijstjes van allerlei ongewone termen die e of ce hebben, maar geen verstandig onderwijzer
gal , zoo iets doers. Wanneer, zooals men algemeen wenscht,
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de kinderen belang kunnen stellen, dan zullen zij van zeif
gaandeweg de j uiste spelling der gebruikelijke woorden
onthouden. 1k bedoel pier vooral de leerlingen van de
lagere kiassen bj het lager onderwijs; wie met die dingen
nog moeite heeft op eene middelbare school, ik twijfel of
hij er wel op zijne plaats is.
Dikwijls heeft men geklaagd over de regels voor het
gebruik der it achter het eerste lid van eene samenstelling,
en zich vroolijk gemaakt over de quaestie of het moet zijn
apekool of apenkool. Met geestig gekozen voorbeelden toegelicht, wordt die qiiaestie ook vrij belacheljk. Flier kan
men niet zeggen, dat de herinnering aan wat men gelezeri
heeft eene voldoende huip is; door redeneering nioet men
hier heslissen, en die redeneering is de oorzaak van de zoogenaamd vele i'egels, die D e V r i e s en T e W i n k e I hebben gegeven, to lastig voor de practijk. Thans wil men
die n weglaten, behalve waar zij in de beschaafde uitspraak
wordt gehoord, zooais in hetdemdaacl, oogenblik. De waarheid
is, dat die iz vanouds in een aantal samenstellingen voorkwam, en in de geschreven taal zeer vaak werd opgevat
als een teeken van het meervoud, dat men zeer verklaarbaar vond, wan neer dat eerste lid ook in de beteekenis van
een meervoud moest worderi opgevat. Daar wij het meervoud van brief schrijven als brieven, vond men br'ievenbesteller
een zeer goeden vorm, evenzoo boekenkast, woordeirtlijst en
tallooze andere, waarbij het eerste lid stellig in den zin
van het ineervoud is bedoeld. Is het nu raadzaam, in gevallen die Been twijfel toelaten, deze n of to schaffen, terwj1 hij blijft in het meervoud brieven buiten samenstelling?
In dit geval wordt de n ook door den Neer K 11 e w ij n
niet verwaarloosd, hoewel hij ze niet uitspreekt. Men moet
erkennen, dat het soms moeilijk is to zeggen of er bepaald
aan een meervoud wordt gedacht, en vandaar dat D e V r i e s
en T e W i n k e 1 dezen regel geven: ,,In woorden, het
dagelijksch leven betreffende, wordt geene n ingevoegd,
wanneer de beteekenis de gedachte aan een enkelvoud maar
eenigszins toelaat". Daarmede heeft men de noodige vrij-
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heid, versehillende spellingen kunnen in sommige gevallen
even verdedigbaar zijn, eene zekere mate van overleg zal
beslissen, en die regeling komt mij op zijn minst genomen
even wenschelijk voor als die waarbij de n geheel wordt
verbannen. Evenzoo wil men de s weglaten in woorden
als oorlogsschip, dorpssehool, doeh men zal niet ontkennen,
dat die s onwillekeurig wordt geeischt, omdat wij vanzelf
denken aan vole andere samenstellingen, alle beginnende met
oorlogs- en dorps-. Denkt men niet a an die analogie, dan
is een norm als oorlogsehip even good en even natuurlijk,
dock het valt moeilijk niet op dat verband to letten.
Maar niet slechts wat de spelling in den meest eigenlijken zin betreft, wil men de geschreven taal eenvoudiger
waken. Men wil de n afschaffen als uitgan g der declinatie,
behalve als een teeken voor het weer voud. Daarmede zou
men de practijk der taal, zooals zij door de nzeeste Hollanders
gesproken wordt, in het schrift weergeven. Reeds dadelijk
heeft men opgemerkt, dat dit weinig bezwaar heeft bij een, Been,
m2jn, zijn, hun, Naar, uw, die ook nu reeds vaak onverauderd worden gelaten, en die men vooral dan verbuigt, wanneer men om
de eene of andere aesthetische reden den vollen worm meent
noodig to hebben. Maar or zijn ernstige bezwaren tegen
het weglaten der n in allerlei andere gevallen. Er is eene
taal die gesproken wordt buiten den kring van het dagelijksch
leven en den huiselijken omgang, de taal van den redenaar,
en daarin wordt die n, laat het zijn on.der invloed van het
geschreven woord, niet altijd e verzwegen. Iemand die b.v.
spreekt over het karakter van den modernen staat, over de
wij.hegeerte van den godsdienst, over de rechten van den adel,

hij zal de n allicht niet willen verwaarloozen, en verlangt
ze ook in het geschreven woord. Men kan dus niet zeggen,
dat die n alleen wordt uitgesproken in eon zeker aantal
uitdrukkingen als op den dour, in den vreemde en derg.
Maar zelfs wanneer men die n wilde opg even, dan zouden
er nog vormen overblij ven als de genitieven der, dezer, deer,
die veel moor dan des zonder eenige gemaaktheid kunnen
gebruikt worden, en i aderdaad veel g emak geven. Boven-dien heeft men de pronomina hij en zi . Het blijft dus in
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in elk geval noodig een grammatisch geslacht to onderscheiden, zooals dan ook door ieder wordt erkend. Ieder
stemt toe, dat men kan zeggen de geest der constitutie,
maar dat men dit der niet kan gebruiken bij het woord
staa t. Om behoorlij k to schrijven, moet men dus nog altij d
weten of een woord manlijk of vrouwelijk is, en zeer vaak
is men daaromtrent onzeker. In een aantal gevallen weet
niemand het. Die algemeene onwetendheid heeft historische
oorzaken, waarover het niet noodig is hier to spreken. Toen
D e V r i e s en T e W i ii k e 1 hunne Woordenlijst maakten,
hebben zij zoo goed zij konden het geslacht der naamwoorden
bepaald, hetzij door het algemeene en vaste gebruik to
volgen, hetzij door de geschiedenis van het vroegere g ebruik
na to gaan. Maar niemand zal ontkennen, dat het g rammatisch geslacht van een aantal woorden slechts bestaat op
het papier, en niet in werkelijkheid. Men heeft er besef
van bij vele namen van levende wezens, bij vele woorden
die bepaalde uitgangen hebben, bij zeer vele die vooral in
een hoogeren stijl to pas komen. Ieder zal schrijven der
taal, der -wet, van den geest, niemand zal gewoonte, meening,
goed held ooit als manlijk beschouwen. Maar vele woorden
blijven er over waaromtrent het gevoel van den meest ontwikk_elden Nederlander niets beslist (in de eerste plaats bedoel ik daarmede de Hollanders).
En dan komen er moeilij kheden van veel ernstiger aard
dan bij de eigenlijke spelling. Of men het meervoud van
beer zal schrijven als beren of als beeren, dat zal menigeen
onverschillig laten : men bedoelt met die versehillende vormen
dezelfde klanken, men wil, hoe dan ook, of beelden wat
ieder zegt. Maar wanneer men de n in de worm en der
declinatie wil bewaren in de geschreven en (waar het pas
geeft) ook in de gesproken taal, dan heeft men er tegen
die n to laten hooren en ook to schrijven, indien men er
uit zich zelf niet de geringste neiging toe heeft. En dat
kan voorkomen ook zonder dat er van manlijk of vrouwelijk
sprake is, b.v. in den datief pluralis. De gewone schoolgrammatica leert, dat men moet schrijven zk heb den gehoorzamen kind even wat lekkers gegeven. Dat zal nooit iemand
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willen zeggen ; maar zelfs een deftig redenaar moet er tegen
opzien de uitgangen to later hooren, wanneer hij zegt de
oorlogr heeft 'velen braven ouders hunue zone- ontrukt, en omdat
dit zelfs op het papier een indruk geeft van gemaaktheid,
zal hij eene andere wending kiezen. Hoe g oed wij hier ook
de beteekenis, het begrip van den datief gevoelen, wij verlangen hem niet meer door een afzonderlijken worm aan to
daiden, en nemen g enoegen met den eenvoudiger vorm dien
wij in den accusatief gebruiken, gelij k ook in het enkelvoud
een zelfde vorm thans voor beide casus dient. Ik acht het
mogelijk, dat een man van hooge besehaving soms een soortg elij k gevoel heeft bij het gebruik der n, wanneer die een
vorm van het manlij k geslacht moet aanwij zen. Stel, dat
voor hem het woord molen noch bepaald manlijk, nosh bepaald vrouwehjk is, en dat hij, gehoorzaam aan eene woordenlijst, dea grooten inolen schrijft, terwijl gen erkend gebruik hem daartoe dwing t, dan, zal hij er wellicht niet in
kunnen berusten, en maar liever schrijven de groote molen,
hoewel hij steeds bereid zal wezen to schrijven Cicero beweerde den Romeinschen staat tc hebben yered. Die onzekerheid
zal vooral zich doen gevoelen bij woorden uit het dagelijkseh
leven, en zou het zoo erg zij n, wanneer men zich daarmede
eenige vrijheden veroorloofde, zelfs wanneer het g eschrevene
voor een grooteren kring bestemd is, en zelfs wanneer het
moet worden gedrukt ? Zonder nog dat de persoonlijke
willekeur de eenige reg el werd, zou men kunnen bedenken,
dat niet alles wat geschreven wordt van dezelfde orde is,
dat een particulier briefje niet gelijkstaat met eene rectorale oratie, en dat een verhaal waarin het dagelijksch gesprek wordt afgebeeld, geheel andere eischen stelt dan een_
zeer ernstig betoog.
Maar dit zijn vraag stukken die de levende taal betreffen,
althans wanneer men wil toegeven, dat het Nederlandsch
nog niet terstond eene doode taal, eene taal op het papier
wordt, zoodra men het g ebruikt voor iets anders dan
huiselij ke praatj es. vat de spelling gang aat, „de nederige
spelling", zooals D e V r i e s ze eens heeft g enoemd, ik geloof,
ondanks mijne geringe ervaring in zaken van onderwijs
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(want de school heb ik: slechts gekend als leerling, niet als
meester), dat de hervormers van eene verandering der spelling
to veel verwachten. Wanneer men het reeds genoemde stuk
van prof. V a n H e 1 t e n leest, dan gelooft men onwillekeurig,
dat de scholieren van het gymnasium de verrassendste
vorderingen in de kennis van hunne moedertaal zullen
maken, zoodra zij maar verlost zijn van ,.Lambert Te
Winkel". Met alle hoogachting voor prof. Van H e 1 t en
houd ik het voor mogelijk, dat de toestand niet veel zal
v eranderen, en dat de leerlingen, die nu zooveel moeite
hebben met de voornaamste g evallen van de spelling, ook
iia hunue emancipatie brekebeenen zullen blijven. Doch ik
eef mijn g ev oelen voor beter, en ik zou het niet eens
hebbeii uitg esproken, indien de Redactie van Unze Eeuw
mij er iiiet naar had gevraagd. Ik had geen reden om het
to v erzwij g en, dock ik moet wel vreezen, dat sommigen mij
v ^ (rr zeer partijdig zullen houden.
Toen D e V r i e s ongeveer aan het einde van zijn leven
gekomen was, begounen de eerste geregelde aanvallen tegen
de spelling die ook zijn werk mag heten. Hij was to
bej acrd en to zwak om nog kennis to nemen van de argumenten zijner tegenstanders. Had men hem gezegd dat zijne
spelling de ontwikkeling der Hollandsche kinderen tegenhi.eld, Iiij zou niet begrepen hebben wat men bedoelde.
Had men hem gesproken over de belangen van het NederHandsch in Zuid-Afrika, hij zou hebben geluisterd, maar hij
zou waarschijnlij k hebben gevraag d wat men dacht over de
spelling van die taal, waartegen het Nederlandsch in ZuidAfiika had to strijden : dat Engelsch, dat om de grilligheid
van zijne spelling berucht was. Zou die strijd ten voordeele
Tan het Nederlandsch worden beslist, zoodra men maar eene
e of eene o Wilde laten vallen ? Hij zou het waarschijnlijk
niet hebben geloofd, en menigeen zal het ook . nu nog met
hem eens zijn.
M^(u rt 1002.
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Ruskin als Staathuishoudkundige
DOOR

Prof. Dr. B. H. C. K. VAN DER WYCK.

„Dezen laatsten ook" (Unto This
last). Vier schetsen over de beginselen
der Staathuishoudkunde. Uit het Engelsch vertaald door Pa u 1 Ho r r i x.
G. A. E v e r s, Groningen, 1901.

In het groote boek van B u c k 1 e; dat ongeveer een
halve eeuw geleden opzien baarde, komt een merkwaardige
beschouwing over Adam Smith en de methode der staathuishoudkun.de voor.
De twee werken, zegt B u c k 1 e, waaraan S m i t h zijn
roem verschuldigd is, „Theory of moral sentiments" van
1759 en „Wealth of nations" van 1776, vullen elkander
aan en vormen eigenlijk een geheel. Immers in het eerste
beschouwt S m i t h den mensch voor zoover sympathie, in het
tweede voor zoover egoisme het beginsel zijner daden is. Wie
het eerste boek leest, krijgt den indruk, dat S m i t h geen
andere drangreden tot handelen dan sympathie kende ; wi.e
het tweede boek leest, geraakt in de verzoeking to gelooven,
dat S m i t h slechts voor de zelfzucht des nxenschen eeu
open oog had. Die fijne denker heeft zich in zijne beide
boeken van twee lijnrecht tegenover elkander staande ficties
bediend, ten einde zoo zijn veelomvattend onderwerp het
best to kunnen beheerschen. De menschelijke natuur is in
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;die mate samengesteld, dat wie bij eene verklaring van
lnenschelijke daden en lotgevallen tegelijkertijd op alles
letten wil wat er in den mensch als drangreden tot handelen
werkzaam is, sehier telkens op onoverkomelijke moeilijkheden
stuit. Om die reden is het doelmatig opzettelijk voor een
deel der mensehelij ke natuur het oog to sluiten, eerst den
inensch to beschouwen alsof hij geheel medegevoel, vervolgens alsof hij uitsluitend zelfzucht ware, en met behulp
van deze ficties dan telkens zoover als mogelijk de menschelijke daden en lotgevallen to verklaren. Ziedaar de
znethodologische kunstgreep, waarvan S m i t h zich bediend
heeft. Ook in andere vakken van kenn.is, waar men eveneens
deductief to werk gaat, bedient men zich van hypotheses,
wTelke verkreg eu worden door een g edeelte der werkelij kheid
buiten rekening to laten. Zoo b.v. in de geometrie. Haar
doel is de noodzakelijke en algemeene betrekkingen aan to
wij zen, waarin de deelen der ruimte, de voorwerpen enkel
als uitg ebreid beschouwd, tot elkander staan. Maar hoe
tracht zij dat doel to bereiken P Bestudeert zij de uitgebreidheden, zooals zij werkelijk in de natuur voorkomen ? Houdt
zij zich bezig met lijnen, die niet slechts een zekere lengte,
nzaar ook een zekere breedte hebben ? Neen, opzettelijk
Iaat zij de breedte der lijnen geheel buiten rekening. De
beoefenaar der geometrie veroorlooft zich de fictie, dat lijnen
enkel lengte en geen breedte hebbeu. Indien hij het niet
deed, zou hij tegenover een probleem staan to samengesteld
dan dat het voor oplossing vatbaar ware. Ook S m i t h
bedient zich van een e fictie in de wetenschap, die hij gesticht heeft : de oeconomia politica. Het is hem to doen
om de wetten van den volksrijkdom to kennen. Maar zijn
onderwerp is veel to gecompliceerd dan dat het niet
geraden zou zijn een bepaald gezichtspunt to kiezen, waaruit
hij het bestudeeren zal. Nu is het een onbetwistbaar feit, dat
de menschen, voor zoover zij rijkdom najagen, over het
algemeen weer op hun eigen voordeel dan op dat van het
publiek bedacht zijn. Daarom zal men het best de wetten
van den rijkdom leeren kennen, door ze nit 's menschen
zelfzucht of to leiden. De fictie, waarvan zich dus de oeco-
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nomia politica bedient, is dat de mensch uitsluitend een
zelfzuchtig wezen zou zijn. Zij veroorlooft zich deze fictie,
niet omdat zij eene hardvochtige wetenschap is, maar omdat
zij zonder eenzijdigheid niet zou kunnen bestaan. Doch nu
begrijpen wij ook, dat hare wetten enkel met groote behoedzaamheid op de werkelijkheid mogen wordeu toegepast.
Neem aan, dat het op het terrein der oeconomia politica
als waarheid gelden moet, dat het niet tot de taak van het
gouvern ement behoort de arbeidende klassen van werk to
voorzien. Zullen wij dus van den staatsman eischen, dat
hij zich, ouder alle omstandigheden, aau dezen regel houde :a
Dit zou even ongerijmd zijn als de wetter, Welke van de
zuivere figuren der geometrie gelden, op de onzuivere figurers
der werkelij kheid to willen toepassen, zonder daarbij de of
wijkingen der laatste in aanmerking to nemen.
Ik meen dat op deze wij ze door B u c k 1 e de eenzij dig heid der twee groote werken van A d a m S m i t h overdreven is voorgesteld. Ook in zijn boek over den volksrijkdom plaatst Smith zich op het ethisch standpunt,
namelijk op dat van den onpartijdigen, deskundigen toeschouwer. Deze kan sympathie gevoelen voor het vrije verkeer der hun eigenbelang behartigende individuen. Waarom ?
Omdat die individuen, ofschoon ze zelfzuchtig handelen,
beter het algemeen welzijn bevorderen dan bemoeizieke
staatsmacht tot dusver gedaan had. Waarom is S m i t h
vrijheidsapostel ? Omdat de overheid bij Naar inmenging in
aangelegenheden van nijverheid en handel meestal domheden begaat. Smith verdedigt de vlijtige, spaarzame
burgers tegen onkundige, overm oedige, spilzieke regeeri.ngen. Staatstaak is het volgens hem die werken van alg emeen nut to volvoeren, welke individuen niet met hoop op
voordeel kunnen ter hand nemen. S m i t h wil dus niet
enkel een politiestaat. .Als hij wenscht, dat de persoonlijke
vrijheid zoo weinig mogelijk worde ingekort, dan is dat,
omdat de individuen, terwijl zij enkel hun eigen voordeel
zoeken, „dikwijls daarbij het belang der maatschappij beter
bevorderen" dan wanneer de overheid dat doel rechtstreeks
najaagt. Dikwijls ! Hij leert niet, dat er volstrekte harmonie
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is tusscheu het egoistisch streven en het publiek welzijn.
Had hij dat aangenomen, dan zou hij zelfzucht voor voldoende, medegevoel voor overtollig, ja voor schadelijk hebben verklaard.
vat daar ook van zij, R u s k i n acht het onwijs op
staathuishoudkundig gebied den mensch enkel als een inhalig schepsel to beschouwen en eerst later, als het op
toepassing van de stellingen der wetensehap aankomt, in
rekening to brengen, dat diezelfde mensch medegevoel voor
zijn naaste en besef van recht heeft, althans behoort to
hebbeu. Men zon even goed, zegt hij, lichaamsoefeningen
voor ons kunnen bedenken, waarbij van de fictie werd
uitgeg aan, dat de rnenseh geeu skelet heeft. Dan zou
Yuen kunneu aantoonen dat de lichameu vatbaar zijn om
to worden opg erold tot ballen, afgeplat tot taarten, uitgerekt tot koorden, terwijl later, in aanmerking genomen,
dathet hinderlijk skelet nogtans bestaat, al die gymnastische voorschriften van n_ul en geenerlei waarde zouden
b ijken to zijn.
Maar, zal men zeggen, het egoisme doet zich op staathuishoudkundig gebied als een constante kracht gelden,
terwijl het maatschappelijk gevoel enkel een onregelmatig
werkende en storende invloed is. Wat doet men, als de
loop van een lichaam door bestendige en to gelijk door
wisselvallige krachten bepaald wordt P Ten einde de beweging in haar g eheel to verklaren is de eenvoudigste
manier eerst het effect der duurzame krachten to berekenen
en dan aan to toonen, hoe de zoo verkregen uitkomst door
de storende invloeden gewijzigd wordt. Inderdaad, antwoordt
R u s k i n, is die methode voortreffelijk, als de onveranderlijke en de wisselvallige krachten van denzelfden acrd zijn,
zoodat zich wiskunstig becijferen laat wat zij to samen moeten
fopleveren. Een geheel ander geval is het, wanneer men,
om to ontdekken volgens Welke wetter van arbeid, koop
en verkoop de grootst mogelijke volksrijkdom verkregen
wordt, hebzucht als het constante element der menschelijke
natuur in rekening brengt en maatschappelijk gevoel als
een storenden invloed voorloopig terzijde schuift. Door diems.
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storenden invloed wordt het wezen van het schepsel, dat
men in zijn bedrijf wil leeren kennen, radicaal gewijzigd en
treden er omstandigheden to voorschijn, welke de ui.t hebzucht afgeleide resultaten to niet doen. Men zou even goed,
zegt R u s k i n, proeven kunnen nemen met zuivere stikstof`
en zich daarbij overtuigen, dat dit een handelbaar gas is,
maar zie, de zaak, waarmede men in werkelijkheid to makeu
heeft, is stikstofchloride en, zoodra men dit aanraakt, vliegt
men met zijn toestel de lucht in.
Volgens R u s k i n is de staathuishoudkunde, zooals zij
door de uitnemende volgelingen van Smith beoefend wordt,.
voor de praktijk des levees onvruchtbaar. Het blijkt bij
iedere werkstaking. Geen Mill noch R i car d o is in staat
patroons en arbeiders dan tot elkander to brengen. De
verscheidenheid der omstandigheden, welke op hunne wederzijdsche belangen invloed oefenen, is zoo groot, dat iedere
poging om nit utilistische overwegingen of to leiden hoe
men zich gedragen moet, ijdel blijkt. Zoo heeft het de
Schepper der menschen, zegt R u s k i n, inderdaad gewild.
Gods bedoeling is, dat wij niet door een berekening
van voordeel, maar door de balans der rechtvaardigheid
onze handelingen zullen laten bestieren. Om die reden
heeft Hij alle becijfering van wat het eigenbelang vordert
onmogelijk gemaakt. Nooit kan iemand weten wat van
eenige gedragslijn voor hem zelven en anderen ten slotte
de uitslag zal zijn. Wel kan ieder weten en de meesten
onzer weten werkelij k wat een rechtvaardige en wat een
onrechtvaardige daad is. En allen kunnen we tevens weten,
dat de gevolgen van rechtvaardigheid ten slotte, zoo voor
anderen als voor ons zelven, de best mogelijke zijn, schoon
wij niet bij voorbaat kunnen zeggen, wat het beste is en
evenmin hoe het waarschijnlijk tot stand zal komen.
Waarom, vraagt R u s k i n, wordt het krij gsmansbedrij f
in tegenstelling met dat van den man van zaken ridderlij k
genoemd ? Op het eerste gezicht schijnt het onredelijk een
vreedzaam en verstandig mensch, Wiens beroep het is to
koopen en to verkoopen, minder to achten dan een oorlogzuchtig en dikwijls onverstandig persoon, wiens beroep het:
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is to moorden. 'loch heeft de menschheid ten alien tijde
den voorrang geschonken aan den soldaat. En terecht.
Want op de keper beschouwd is het beroep van den krijgsman niet : to dooden, maar : zich to laten dooden. Daarom
is het, dat de wereld, zonder het eigenlijk zelf goed to
begrijpen, hem eer toedraagt. Het bedrijf van den sluipmoordenaar is to dooden; welnu, de wereld heeft sluipmoordenaars nooit boven kooplieden gesteld ; de reden, waarom
zij den soldaat eert, is dat deze zijn leven ten dienste van
den staat stelt. Roekeloos moge hij zijn, belust op g enot
en avontuur ; allerlei bijoogmerken en zelfs lage beweegredenen mogen de keuze van zijn beroep hebben bepaald
en, naar den uiterljjken schiju to oordeelen, zijn dagelijksch
g edrag g eheel beheerschen ; onze achting voor hem berust
ten slotte op dit feit, dat hij, geplaatst in de bres, met
alle genoeg ens der wereld achter zich en slechts den dood
en zijn plieht v66r zich, zijn aangezicht zal gerieht houden
naar het front; hij weet dat hij ieder oog enblik voor deze
keuze kan worden gesteld ; bij voorbaat heeft hij reeds zijn
besluit genomen, neemt hij het voortdurend ; in werkelijkheid sterft hij dagelijks.
Zoo berust ook ooze eerbied voor den rechtsgeleerde
en voor den geneeskundige op hun zelfopoffering. Wij zijn
er van overtuig d, dat de eerste, in het gestoelte van den
rechter g eplaatst, er naar streven zal een biliij k vonnis to
vellen, wat er ook van kome. Konden we onderstellen,
dat hij omkoopbaar was en dat hij zijn scherpzinnigheid en
zijn rechtskenuis misbruiken zou om aan een onbillijke
rechtspraak een schijn van aannemelijkheid to verschaffen,
dan zou zelfs de hoogste verstandelijke ontwikkeling hem
onzen eerbied niet doers verwerven. Maar wij gaan stilzwijgend van de overtuiging uit, dat, bij alle gewichtige daden
in ziju leven, de rechtvaardigheid bij hem de eerste plaats
zai innemen en zijn eigenbelang slechts de tweede.
Om een dergelij ke reden eeren wij den geneesheer, den
priester. Wij nemen als van zelf sprekend aan, dat zij zijn
onzelfzuchtig en dienstvaardig.
Doch van den man van zaken onderstelt men, dat hij
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handelt uit egoisme. Zijn bedrijf moge voor de maatschappij
onmisbaar zijn, de drijfveer zijner daden wordt geacht geheel persoonlijk to wezen. Het publiek houdt het er voor,
dat bij alle handelingen van den koopman het voorname
oogmerk is zooveel mogelijk naar zich zelf toe to halen,
zoo weinig mogelijk aan den buurman of den klant to gunnen.
Men dringt hem dit zelfs als het noodzakelijk beginsel zijner
handelingen op. Luide verkondigt men, dat het een wet
is van het heelal, dat de kooper zooveel mogelijk afdingt
en de verkooper bedriegt ; nog tans veroordeelt het publiek
den handelsman onwillekeurig wegens het zich voegen naar
zijn eigen opdracht en brandmerkt het hem als een lager
soort van mensch.
Steeds vergeet men, dat, al zijn de belangen der menschen strij dig, zij zelven daarom nog niet vij an dig teg enover
elkander behoeven to staan. Als er in huis nog maar een
korst brood is en moeder en kinderen honger lijden, zijn
de belangen niet dezelfde. Eet de moeder het brood op,
dan lijden de kinderen gebrek; eten de kinderen het op,
dan rnoet de moeder hongerig naar haar werk g aan. Toch
is het niet onvermijdelijk, dat in zoodanig geval de belanghebbenden vijandig tegen elkander overstaan. Evenmin is
het onder andere omstandigheden noodzakelijk, dat personen,
Wier belangen uiteenloopen, elkander als vij anden beschouwen
en met geweld of list hun eigen voordeel najagen.
Ook vergeet men, dat onbaatzuchtige behandeling van
den naaste ten slotte de beste politiek is. Ik beschouw,
zegt H u s k i n, het medegevoel pier enkel als beweegkracht,
in het geheel niet als jets, dat op zich zelf wenschelijk,
edel, in den een of anderen zin goed is. Ik vat het op als
een kracht, die alle berekeningen van den staathuishoudkundi.ge tot nul herleidt. Al wilde de laatste dit nieuwe
bestanddeel in zijne becijferingen inlasschen, hij zou het vermogen missen om daarmede om to gaan, daar gevoel slechts
dan een echte beweegkracht is, wanneer elke oeconomische
beweegreden er vreemd aan blij ft. Behandel u w bediende
vriendelijk met de bedoeling daarvoor dankbaarheid terug
=te ontvangen en gij zult, zooals gg ij verdient, voor uw vrien-
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delijkheid geen dankbaarheid oogsten en evenmin eenige
andere waarde erlaugen ; maar behandel hem vriendelijk
zonder eenig oogmerk van eigen voordeel, en aan alle oogmerken van eigen voordeel zal worden to gemoet gekomen ;
pier gelijk elders geldt de spreuk : wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen, en wie het wil verliezen, die
zal het winners.
R u s k i n is g een overdreven rigorist. Hij vermaant ons
niet eigen voordeel to minachten. vie g ezond van hart is,
zegt hij, houdt er van geld to verdienen, vindt het aangenaam winst to behalen, g elij k wie gezond van lichaam is
het prettig vindt aan eon welvoorzienen disch plaats to
nemen. Doch zooals het een beschaafd mensch onmogelijk
is zijn dageizjksch middagmaal het middelpunt zijner gedachten to doen zijn, zoo is het hem ook onmogelijk vergrooting
van zijn fortuin tot zijn levenstaak to kiezen. Middel, nevendoel moge dit laatste voor hem wezen, zijn eigenlijk Joel
staat hooger, is onpersoonlijk. In naam van de zedewet verklaart R u s k in, dat het de roeping van den koopman en
den fabrikant evenzeer als van den geestelijke en den dokter
is onbaatzuchtig in publieken dienst to voorzien. Niet het
voordeel trekken uit het bedrijf mag bij hen hoofdzaak zijn.
Natuurlijk moeten zij van hun arbeid kunnen leven, maar
het loon, dat zij trekkers, of de winst, die zij behalen, mag
voor hen slechts een gepaste en onvermij delij ke n.evenzaak zijn.
Moedwillig wordt het hierbedoelde onderseheid dikwijls
over het hoofd gezien. „Do you know", vroeg mij in het
begin_ van den oorlog eon beroemd Engelschman, „that
K r u g e r is a wealthy man P" Hij voegde er aan too: „De
President van Transvaal is evenzeer eon geldwolf als onze
R h o d e s". Ik waagde het dit to betwij felen, want, zei ik, K r ug e r gelooft aan God en bij een man van zoo vroom kaliber
staat het werk, dat hij to verrichten heeft, bovenaan, niet
het geld, dat hij met zijn werk verdienen kan. Nooit is het
dan ook gebleken, dat K r u g e r de belangen van zijn yolk
aan de opeenstapeling van rijkdom heeft ondergeschikt
,gemaakt. Zijn tegenstanders, slaven van den Mammon, dei.n-
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zen er niet voor terug dieven en moordenaars to worden
teneinde hun winzucht to bevredigen.
In het donker werelddeel gebeuren soms leelijke dingen.
Te Kaapstad wordt het volgende verteld. Teen „de Napoleon
van Zuid-Afrika" zin in Matabelenland kreeg, posteerde hij
troepen langs de gren s in de hoop dat er iets gebeuren zou.
Maar de zwarten waren op hun hoede en meden zorgvuldig
iedere aanleiding tot een conflict. Toen werden er 's nachts
enkelen van R h o d e s' manschappen over de rivier gebracht,
die op de eigen troepen schoten. Nu was de rechtmatige
reden tot een inval gevonden : een onzettend bloedbad werd
er onder de ongelukkige Matabelen aangg ericht en hun land
veroverd.
Toewijding aan het algemeen belang is plicht van den
staatsman. Maar ook de handelaar, zegt R u s k i n, die het
yolk van allerlei benoodigheden moet voorzien, heeft zich
als dienaar van het publiek to beschouwen. Hij pleegt verraad aan de nationale welvaart, als hij enkel zooveel
mogelijk naar zich toehaalt. Op allerhande wijze tracht
R u s k i n dit duidelijk to maken. Op deze manier bijvoorbeeld.
Drie schipbreukelingen zijn met hun gezinnen op een
onbewoond eiland geworpen en moeten daar jarenlang verblijf
houden. Ze zien zich verplicht uiteen to gaan en op
een afstand van elkaar stukken land to bebouwen, waarvan ieder een verschillend produkt oplevert, terwijl ieder
der drie g ezinnen aan de voortbrengselen van ieder der
drie boerderijen behoefte heeft. Stel nu dat de derde
man, em voor alle drie tijd nit to winnen, het vervoer
der goederen van de eene hoeve naar de andere veer
zijn rekening neemt, order beding dat hij als loon voor
zijn moeite een deel der vervoerde goederen zal erlangen.
Wanneer nu deze derde man op den juisten tijd telkens
wat noodig is op iedere hoeve bezorgt, dan zal er door
de kleine republiek de grootst mogelijke welvaart worden
genoten. Doch laat ens aannemen, dat hij de artikelen,
die hem worden toevertrouwd, achterhoudt tot tijd en wijle,
dat er de meest dringende behoefte aan bestaat, ten einde
zoo door afpersing het grootste gedeelte der vervoerde goe-
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deren zich to kunuen toeeigenen : het laat zich denken,
dat in een jaar van ernstigen tegenspoed of groote schaarschte
hij de hoeven zijner beide lotgenooten zal kunnen opkoopen
en dezen tot zijn arbeiders en loondienaars verlagen. De
totale rijkdom der kleine gemeente is nu minder groot dan
hij geweest ware, indien de koopman zich met een billijke
winst had tevreden gesteld. Immers zijn twee ongelukkige
metg ezellen werden in hun bedrij f zooveel mogelij k belemmerd ; wat ze op kritieke oogenblikken noodig hadden,
kreg en ze slechts in beperkte mate; de cooed zonk hun in
de schoenen, daar zij ondanks al hun worstelen het gevoel
hadden niet vooruit to komen. De voorraad, lien de drie
rnannen zouden hebben opgestapeld, ware buiten twijfel
tienmaal g rooter geweest, indien de handeldrijvende tusschen persoon zich als een eerlijk man gedragen had. Toch
heeft die sch elm, zegt R u s k in, enkel de lessen der hedendaagsche staathuishoudkunde opgevolgd : koop op de goedkoopste, verkoop op de duurste rnarkt.
De richting, zegt R us kin, der hedendaagsche handelsonderneiuingen is van de loonen en den handel een soort
van loterij to maken. De patroons kunnen het niet van
zich verkrijgen een kans op winst zich to laten ontglippen ;
als waanzinnig stormen zij los op iedere bres in de muren
der fortuin en trotseeren, met gej aag de begeerlij kheid, ieder
gevaar van schade ; de arbeiders kunnen dientengevolge
niet rekenen op een vast weekg eld en trekken het eene
oogenblik hooge loonen, om zich het volg ende oogenblik
tot werkeloosheid to zien veroordeeld.
Natuurlijk heeft R u s kin zelf wel begrepen, dat deze
verkeerde praktijken niet door de staathuishoudkunde zijn
in het levee geroepen. In een boek van een landgenoot
lees ik de volgende treffende woorden : „Er zijn gevallen,
waarin omnium consensu de menschen elkander misleiden ;
dit geldt b.v, van oorlogstijden; krijgslist behoort tot de
regels van het spel en een strijd, van beide zijden met
open kaart gevoerd, ware eenvoudig ondenkbaar. Tot op
zekere hoogte geldt hetzelfde van den handel. Gelijk toch
de Duitsche woorden Taw ehen en Täiusehen etymologisch

744
samenhangen, zoo ook de termen Handel en Haendel, ongeveer evenals bij ons koopmanschap drijven en koopmanschap
gebrui ken. Ook her is wederkeerige misleiding aan de orde
van den dag." Welnu, daarin juist wil R u s k i n verandering brengen. Hij acht het een Pout der oeconomen, dat
zij op hun gebied niet van zedelijke overwegingen willen
hooren en zoo den man van zaken verlokken op illiberalen voet zijn bedrijf ui.t to oefenen. R u s k i n wil hem van
het denkbeeld doordringen, dat, als plicht het gebiedt, verlies vrijwillig moet worden aanvaard : de bears kan hare
martelaren eischen evenzeer als de godsdienst en de handel
zijne helden evenzeer als de oorlog.
Het spreekt dan ook van zelf, dat R u s k i n aan den
werkman niet enkel een vast, maar tevens een rechtvaardig
loon wil zien uitgekeerd. In klinkende must dient hem
de voile waarde van zijn werk to worden veigolden. Het
is moeilijk to bepalen, wat pier in ieder bizonder geval de
eisch der vereffenende rechtvaardigheid is. Ik moet rondnit bekennen, dat wat R u s k i n over dit onderwerp zegt
mij niet geheel bevredigend sehijnt. Maar in hoofdzaak is
zijne bedoeling klaar en goed. }Iij beveelt een dergelijke
handelwijze aan als later door den Paus in zijne encycliek :
,,De conditione opificum" werd voorgeschreven. Met vuur
bestrijdt hij het voorwendsel, dat, bij uitkeering van onvoldoend loon, weer handen aan het werk kunnen worden
gezet en er dus ten siotte aan de arbeiders zelve een weldaad wordt bewezen. Men moet zich, zegt hij, de zaak
aldus voorstellen. Bij rechtvaardige verg elding komt het
voile loon in handers van den man, die het werk verricht.
Met de helft van dit loon kan dus de patroon niet nog
een tweeden werkman huren voor een ander stuk werk.
Maar evenveel als de macht van den werkgever door rechtvaardigheid vermiudert, groeit de macht van den werknemer aan; deze bezit thans g rootere koopkracht ; de helft
van het loon gebruikt hij misschien om zelf een werkman
in zijn dienst to nemen. Het verschil tusschen rechtvaardig a en onrechtvaardige behandeling loopt niet nit op Pen
grooter of g eringer aantal werkeloozen, maar openbaart
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zich daarin, dat, bij rechtvaardige vergelding, menige ondergeschikte het middel erlangt om op de maatschappelijke
ladder omhoog to klimmen, terwijl de strekking van onrechtvaardig e vergelding deze is, dat alle vooruitgang voor de
groote massy ggestuit wordt en het onvermogen der arnzoede
steeds in zijn voile kracht blijft bestaan.
Met nadruk verklaart R u skin, dat hij enkel betrachting van rechtvaardigheid, geen betoon van grootmoedigheid
verlangt. Hij heeft gelijk. Als er door een individu of
een reg eering verzekerd wordt dat men grootmoedig gaat
handelen, zij ieder op zijn hoede ; meestal is dit de inleiding
tot het zich van den h.als schuiven van den eiseh der
strikte g erechtig heid.
Hoe streng door R u s k i n het begrip van plicht wordt
opgevat, blijkt nit wat hij over de verhouding tusschen den
patroou en zijne ondergeschikteu zegt. Ziedaar een onderwerp, waarmede de beoefenaars der zedeleer zich meestal
uiet afgeven. Zij verdiepen zich in algemeene bespiegelin g ems. over den wortel van het onderscheid tusschen goed
en kwaad, over den grondslag der verplichting, over de verhouding tussehen reeht en nut, maar betreden niet het gebied der voor de praktij k des levens gewichtige waarheden.
Niet zon_der schijn van recht is dan ook gezegd, dat de
zedeleer de meest onvruchtbare van alle wetenschappen is.
R u s k i n daarentegen is er op uit den koopman of fabrikant zijne verplichting en in to scherpen. Niet alleen moeten
de door hem geleverde artikelen deugdelijk en onvervalscht
zijn, maar tevens moet hij zich beijveren zijn bedrijf voor
de menschen, die er bij betrokken zijn, zoo winstgevend
mogelij k to waken. Hij moet in het oog houden, dat hij
met vaderlijk gezag en vaderlijke verantwoordelijkheid is
bekleed. „In de meeste gevallen wordt de jongeiing, die
in betrekking treedt bij een handelsinstelling, onttrokken
aan den invloed van het familieleven ; zijn meester moet
nu zijn vader worden; voor praktische bestendige hulp heeft
hij Been anderen vader bij de hand. Onderstel dat de gezagvoerder van een schip zich om de een of andere reden
verplicht zag zijn eigen noon als gewoon matroos aan to
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stellen; zooals hij dan zijn zoon zou behandelen, behoort
hij ieder der mansehappen to behandelen, die onder zijn
bevelen staan. Onderstel op dezelfde wij ze, dat de patroon
van een fabriek het nuttig oordeelde of door omstandigheden zich verplicht zag, zijn eigen noon als gewoon werkman aan to stellen; zooals hij dan zijn zoon zou behandelen,
moet hij ieder van zijn werklieden behandelen". Pit is, zegt
R u s kin, het eenige krachtdadige, juiste, praktische voor:schrift, dat ten o pzichte van dit oeconomisch probleem gegeven kan worden. Hij voegt er nog het volgende aan toe:
evenals de gezagvoerder van een schip g ehouden is bij schipbreuk de laatste man to zijn, die den bodem verlaat, en in
geval van hongersnood zijn laatste stuk brood to deelen
met de matrozen ; zoo moet bij iedere handelscrisis de fabrikant deelen in het lijden zijner menschen en voor eigen
rekening het grootste deel der ellende nemen; hij moet doen
als de vader, die bij hongersnood, schipbreuk of oorlog zich
zou opofferen voor zijn zoon.
Pit alles klinkt zeer vreemd. Toch is het nuttig
van dergelijke beschouwingen kennis to nemen, want het
staat to vreezen, dat de weg, die nu bewa ndeld wordt, ten
slotte zou uitloopen op dood en verderf. Men ziet dit
gelukkig meer en meer in. Intusschen stuit men her op
schier onoverkomelijke moeilijkheden. Immers de socialisten
zijn er maar al to zeer in geslaagd over al in de harten der
arbeiders verbittering en wantrouwen to zaaien. Het is een
ongerijmdheid om, zooals soms geschiedt, R u s k i n een
socialist to noemen. Hij eischt Been staatstusschenkomst ter
gelijkmaking van de materieele lotsbedeeling der menschen
en verwacht enkel Neil van den triumf van rede en menschelijkheid. Zijne boeken zijn, ook waar hij theoretisch
merge dwalen, heerlijk, omdat deze edele en fijne geest zich
voortdurend richt tot het beste in den mensch.
Helaas kan ik er niet bijvoegen : lees dus dit werk
van R u s k i n „Unto this last" in de Hollandsche vertaling,
welke thans wordt aangeboden. Soms is ze goed, maar dikwijls
zeer onvolkomen. Het is alsof er twee personen aan gewerkt
hebben. Ziehier een paar voorbeelden van slechte vertaling.
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In het Engelsch lezen wij, dat vroeger een der manieren
nom rij k to worden was „the Highland method of blackmail",
de gewoonte der Schotsche Hooglanders om door roof en
brandschatting geld to waken. In de vertaling heet dit :
„de berglands-wijze van de diensten to laten verrichten
door zwarte slavers". (pag. 43)
Het slot van R u s k i n's boek spreekt van een toekomst,
waarin „for earth's severed multitudes of the wicked and
the weary, there shall be holier reconciliation than that of
the narrow home". Natuurlijk wordt met dit enge huis het
graf bedoe] d, waarin L a z a r us en de rij ke, na g edurende
het leven door verbitterin.g en hardvochtigheid van elkander
gescheiden to zijn geweest, vreedzaam zij aan zij liggeu. De
vertaler spreekt van een tijd ,,waarin voor de door de aarde
zoo gestrengelijk bedeelde boozers en afgematten zal zijn
heiliger bevrediging dan die van de enge haard". (pag. 102).
Zoo zou i.k nog tal van andere voorbeelden kunnen
geven. De vertaling is onbruikbaar. Gelukkig is er voor wie
Engelsch verstaat een editie verkrijgbaar voor 25 dollarcenten
bij de ,,Humboldt Publishing Company" to New-York, die
R u skin's boek sedert Augustus 1891 als no. 8 in haar
„Social Science Library" heeft opgenomen.
De titel van R u s k i n's boek „Unto this last", „Dezen
laatsten ook", is, zooals men begrijpt, ontleend aan de
gelijkenis van de arbeiders in den wijngaard, 1Vlatth. XX.

Onze Koloniën en de Suikerconventie
van 5 Maart 19021)
DOOR

Prof. Mr. J. Bn. D'AULNIS DE BO UROTJILL.

Gaarne heb ik de vereerende uitnoodiging van het
Bestuur van het Indisch Genootschap om hedenavond de to
Brussel gesloten suikerconventie to bespreken, aangenomen.
Want waar eerder dan in eene bij eenkomst als deze, zou
ik mij verplicht gevoelen aan mijne belangstellende landgenooten een en antler mede to deelen omtrent het gewichtig
verdrag, dat in het begin van deze maand gesloten is ?
Het was den 16 d®n December van het afgeloopen jaar
dat to Brussel afgevaardigden bijeenkwamen van bijna alle
staten van Europa om de internationale conferentie tot
afschaffing der suikerpremien to hervatten, de conferentie
die in 1898 hare zittingen had geschorst in afwachting of
men door voortzetting der onderhandeling en langs diplomatieken weg tot overeenstemming zou kunnen komen.
1) Wij geven hierbij aan onze lezers den inhoud eener voordracht,
Welke Prof. d ' A u 1 n i s d e B our o u i 11 op 25 Maart j.1. to 's-Gravenhage
in eene vergadering van het Indisch Genootschap gehouden heeft. De
spreker had het voornemen zijn onderwerp in ons tijdschrift to behandelen,
dock ontving, then hij zulks reeds aan onze redactie had beloofd, van het
Bestuur van genoemd Genootschap het verzoek de rede in de Verslagen
der vereeniging to doers opnemen. Dientengevolge ziet deze thans tegelijkertijd in dit tijdschrift en in die verslagen het licht.
Bedactie O. B.
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Thans was eene entente prealable getroffen tusschen
Frankrijk, Oostenrijk en Duitschland, de belangrijkste suikeruitvoerende landen van het vasteland van Europa. Meer
kans van slagen scheen to bestaan dan in 1898. Zoo kwamen
dan de afgevaardigden samen in het g ebouw van het
Ministerie van Buitenlandsche Zaken to Brussel om aldaar
werkzaam to zijn onder leiding van den graaf D e S m e t
d e N a e y e r, Eersten Minister en Minister van finantien van
Belg ie. Daar waren afg evaardig den nit Duitsehland, nit
Oostenrijk-Hongarije, nit Spanje, nit Frankrijk, nit GrootBrittanie, uit Italic, nit Nederland, uit Rumenie, nit 7weden
en eindelijk nit het land van hetwelk de uitnoodiging tot
het, houden van de eonferentie was uitgeg g aan, nit Belgic;
n het g e p ee on g eveer 40 person en . Nederland was er verte^tenwoordigd door Rarer Ma;jesteits buitengewoon gezant
en g evolmachtigd minister to Brussel Jhr. Mr, von P e s t e 1,
den beer G. E s c h a u z i e r to 's Gravenhage, den heer A.
v a n R o s s u m, direeteur der suikerfabriek Holland en door
deii spreker van hedenavond.
Meermalen zijn de zittingen geschorst, want dikwijls
verkreg en de onderhandeling en zoodanige phase, dat het
noodig was nieuwe instruction in to winnen. Eindelijk, na
24 zittingen, is men gereed g ekomen. Op den 5' Maart is
het verdrag geteekend 1).
Laten wij in het kort den hoofdinhoud van het verdrag nagaan.
Ret g eldt in de eerste plaats de afschafiing van de
1) Rulnenie heeft zich in de laatste zitting teruggetrokken. Van de
zijde der andere vertegenwoordigde Staten werd algemeen erkend dat, door
zijn uitgevoerde suiker to treffen met een uitvoerrecht gelijk aan zijn
productiepremie (1 centimes per kilo) - krachtens eene wet van November
1901 - Rumenie er in geslaagd is den invloed, welken die preinie op den
uitvoer had kunnen uitoefenen, op to heffen, en dat dientengevolge de
premie er voortaan slechts het karakter bezit van een vermindering
der verbruiksbelasting. Evenwel werd van Rumenie gevraagd zich to
onderwerpen aan de bedingen omtrent de beperking van het invoerrecht.
Den y en Maart verklaarde de Gezant dat tengevolge van bijzondere omstandigheden, in welke de wetgeving van zijn land verkeert, de Rumeensche Regeering
tot haar leedwezen niet kon toestemmen in hetgeen van haar werd verlangd.
O. E. II 5
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uitvoerpremien op de suiker. A lle contracteerende staten
verbinden zich deze to doen vervallen en gedurende den
tijd van het contract geen nieuwe vast to stellen. Maar
bovendien wenscht men, blij kens den aanhef van het tractaat, het verbruik van suiker to bevorderen. Men heeft
daartoe als middel gekozen de verlaging van het invoerrecht,
van de zoogenaamde surtaxe, dat is het invoerrecht hetwelk
in sommige staten van Europa geheven wordt boven en
behalve de accijns. Deze surtaxe zal worden beperkt tot 6
francs per honderd kilogram geraifneerd.
Voorts verbinden de toetredende staten zich de suikers,
die alsnog nit premiegevende staten bij hen mochten worden
ingevoerd, to treffen met compensatoire rechten. En eindelijk
verbinden zij zich wederkeerig elkanders suikers toe to laten
op den voet der meest begunstiging alzoo zonder differentieel tarief.
Eene permanente Commissie zal worden benoemd, samengesteld uit g edelegeerden van de contracteerende staten. Zij
zal zitting hebben to Brussel. Zij zal in de eerste plaats moeten
onderzoeken welke maatregelen tot afschafng van premien
in de verschillende Staten noodzakelijk zijn. In de tweede
plaats zal zij beslissing en hebben to nemen ten aanzien van
drie staten Zweden, Spanj e en Italie. Deze Loch zullen,
volgens het tractaat, zoolang zij geen suiker uitvoeren, niet
verplicht zijn hunne fabrieken onder zoodanig ambtelijk
toezicht to stellen dat premie onmogelijk zal zijn, en evenmin verplicht de surtaxe tot 6 francs per 100 kilogram to
beperken. Zoodra echter op noemenswaardige schaal gedurende den loop van het traktaat uitvoer van suiker uit
die landen mocht plaats vinden, zal de bedoelde Commissie zulks hebben vasttestellen en zullen de regeeringen
dier landen hunne wetgeving ten spoedigste overeenkomstig
de eischen van het traktaat wijzigen. Eindelijk zal de
Commissie beslissen en dat is niet alleen een quaestie
van advies, maar bepaald eene dwingende beslissing
welke staters alsnog premien verleenen en hoe hoop deze
premien zijn. Dientengevolge zal de Commissie in de eerste
plaats de zeer eigenaardige vraag ontmoeten, of, en in
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welke mate, Rusland premie geeft ? In de tweede plaats,
of bijvoorbeeld Argentinie eene premie verleent, of misschien
Peru, Ontario, Canada, Queensland dit doers? In ee&i
woord er zal haar menige quaestie worden voorgelegd.
De duur der overeenkomst is vijf jaren. Men heeft
gemeend een korten termijn to moeten kiezen wegens de
veranderlijkheid der toestanden en met het oog hierop, dat
een traktaat, hetwelk zulke uiterst gecompliceerde quaestien
tracht to regelen, in den loop der tijden blijken kan op
sommig e punten aanvulling to behoeven. Het tractaat zal
evenwel stil zwij Bend van j aar tot j aar worden verlengd,
wanneer het niet een jaar to voren is opgezegd.
Eindelijk is ten opzichte van de ratificatie (van Welke
uatuurlij k gehoopt wordt, dat zij door alien zal g eschi eden )
bepaald dat wanneer zij van enkelen achterwege mocht blijven,
zulks niet de ontbinding van de geheele overeenkomst
medebrengen zal. Bij vroegere tractaten, waarop de bekrachtiging van vele partijen, allen in verschillenden graad belanghebbenden, word gg evraagd, heeft men, door de afwezigheid eener bepaling otutrent dit punt, dikwijls bittere teleurstelling opg edaan en ten slotte veel vergeefsch werk verricht.
Er zijn Staten wier medewerking, hoe wenschelijk ook, niet
van hetzelfde g ewicht is als die van andere. Men onderstelle
b.v dat Zweden het thans gesloten tractaat verwerpt. Dit
zou, aangezien Zweden geen exporteerend land is, weinig
g ewicht in de schaal leggen. Derhalve is bepaald dat wanneer Zweden, Italie of Spanj e niet ratificeeren, zulks ten
aanzien der overige Hooge Partijen op de geldigheid van
het verdrag geen invloed zal hebben. Voorts dat wanneer
een van de andere landen b.v. Oostenrijk niet bekrachtigt,
zulks voorloopig alleen ten gevolge zal hebben, dat de andere
landen opnieuw samenkomen, ten einde to beslissen of zij
zullen doorgaan. Voor een dergelijk niet terugkeeren op
den eenmaal betreden weg is inderdaad zeer veel leans.
Want geen enkel land is in deze aangelegenheid op zich
zelf machtig g enoeg om de gedragslijn der anderen to bepalen, nu deze lijn eenmaal in het verdrag is afgeteekend.
Wie derhalve begint met to verwerpen heeft de kans in
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een e geisoleerde positie to komen, in een afzondering van
het wereldverkeer. Hem zouden niet alleen compensatoire
rechten kunnen treffen, zoodra hij met zijn suiker zich
buiten de grenzen waagt, maar nog erger : men heeft zich
voorbehouden de suiker of komstig van een premie-gevend
land absoluut to verbieden. Zoo verkreeg men tevens het
voordeel ontslagen to zijn van de soms moeilijke berekening
der premie. Alzoo een radicale, afdoende maatregel. De
landen die nog gehoopt hebben om op den ouden voet door
to gaan, mogen zich tweemaal bedenken.
Ziedaar dan de hoofdinhoud van het verdrag, zonder
twijfel een der meest omvattende handelsverdragen, die ooit
gesloten zijn. Zeer bijzonder trekt voor de Nederlandsche
natie to midden van dit alles de verhouding de aandacht,
waarin de suikcrconventie de Nederlandsche kolonien zal
brengen ten aanzien van den wereldhandel.
Een e schets van die verhouding splitst zich als van zelf
in twee deelen : 1 0 . een staatsrechtelijk gedeelte ; men wil
de bedingen kennen, Welke omtrent de Nederlandsche kolonien zijn gemaakt en men wil weten Welke rechten Naar
geschonken en Welke verplichtingen haar zijn opgelegd ; 2°.
het veel moeilijker en, voor de rechtstreeks bij de koloniale
suikerindustrie betrokkenen waarschijnlijk g ewichtig er, economische vraagstuk : Welke gevolgen zijn van het tractaat voor
onze kolonien to wachten ?
Omtrent kolonien in het algemeen hebben de contracteerende staten bepaald, dat zij zich ook voor hunne kolon.ien en bezittingen in andere werelddeelen verbinden.
Diensvolgens zijn de bepalingen van de Conventie zonder
voorbehoud toepasselijk op de kolonien van Frankrijk, op
de Duitsche, op de Spaansche en op de Italiaansche. Alleen
is bij de onderhandelingen dit bij zondere nog vastgesteld,
dat in die kolonien, voor zoover ginds geen belasting van
de suiker geheven wordt, ook Been ambtelijk toezicht op
de suikerfabricage zal worden uitgeoefend.
Uitgezonderd evenwel van den algemeenen zooeven genoemden regel zijn de Britsche en de Nederlandsche kolonien.
en bezittingen.
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De Nederlandsehe Regeering meende dat in hot algemeen
de bepalingen van het traktaat, gelijk zij daar liggen, moeilijk
ongewijzigd op onze kolonien kunnen worden toegepast.
Zij had thans de keuze tusschen twee stelsels : of hare
kolonien in het algemeen to doen toetreden en dan uitzonderingen vast to stellen, of omgekeerd haar van voren of
geheel uit to zonderen en vervolgens, door eene speciale opsomming van rechten en verplichting ems., Naar in de voordeelen
van het traetaat to doer deelen_.
Men heeft den laatsten weg gekozen en deze weg is
door Groot-BrittaniP gevolgd.
In de eerste plaats werd daarom vastgesteld de verplichting, wa,arop het buitenland bijzonderen prijs stelt,
dat de Ned.erlaudsehe regeering zich verbindt orn voor de
suiker uit onze kolonien geen uitvoerpremie to verleenen
uoch rechtstreeks, nosh middellijk. Die verplichting in in
plechtig e bewoordingen neerg eleg d in het sluitingsprotokol
van het traktaat, le protocole de cloture. Ret komt missehien
een weinig vreemd voor, eene dergelijke gewichtige verplichting to plaatsen niet in het traktaat zelf, maar in het
sluitingsprotokol. Ik zelf als jurist heb mij op de Brusselsche conferentie wel Bens afgevraagd waarom men, wanneer men zich rechten bedingt en wanneer men zich verplichtingen oplegt, zulks niet plaatst in het verdrag zelf,
maar in een stuk, dat aan het verdrag wordt toegevoegd
onder den naam van protocole de cloture. Voor dezen vorm
heb ik geen anderen grond kunnen vinden dan diplomatieke traditie. Het stuk wekt thans den schijn alsof men
in het traktaat de regeling van eenige aangelegenheden
verzuimd had en alsof op het oogenblik van de samenkomst
ter onderteekening men zich dat alles had herinnerd. Het
protokol luidt Loch aldus : „Au moment de proc^der a la
signature de la Convention relative au regime des sucres
conclue, a la date de ce jour, entre les Gouvernements de
l'Allemagne les Plenipotentiaires soussignds son.t
convenus de ce qui suit :" . .. . . En dan volgen eenige
bepalingen van g ewicht. Doch tot onze geruststelling gaat
het stuk aldus eindig en : „Le present Protocole de cloture
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sera ratifi en mime temps que la Convention conclue a
la date de ce jour, sera consid^r comme faisant partie
integrante de cette Convention et aura meme force, valeur
et duree." Het is in werkelijkheid alles enkel schijn. Reeds
van de eerste dagen der conferentie af, is er gesproken
over de vraag, wat men in het protocole de cloture zou
plaatsen. Zelfs verwijst een der artikelen van het verdrag
(Art. 11) bij voorbaat naar het later to vervaardigen stuk.
De bedingen zijn met volkomen dezelfde accuratesse overwogen als alle beding en van het tractaat zelf.
Eene tweede verklaring in het slotprotocol, ni. dat de
suiker nit de Nederlandsche kolonien in Nederland niet
zal worden toegelaten voor een tarief Beringer dan voor
suiker ui.t andere exporteerende staten zal Belden, werd
eveneens met groote belangstelling door de andere delegation
ontvangen. Zij bevatte als het ware de bezegeling van de
belofte om aan de Javasuiker geen uitvoerpremien to verleenen en gold op de conferentie als een prijzenswaardig
voorbeeld voor Engeland om ook zijn koloniale suikers to
behandelen op gelijken voet als de suikers afkomstig nit
de contracteerende stater. Het geheele aangenomen stelsel
bracht zulks mede. Indien b.v. Javasuiker naar Nederland
ware gelokt geworden door de heffing van een geringere
belasting dan op andere suiker, zou zulks dezelfde uitwerking hebben gehad als wanneer Nederland de Javasuiker
had getrofen met een gelijk recht als alle overigen dock
tegelijkertijd, bij wijze van tegemoetkoming, aan het product
van Java eene premie had verleend tot het bedrag, waarmee
men dit product had willen begunstigen. Het ware dan een
premie geweest op suiker uit onze kolonien uitgevoerd naar
Nederland! Een uitzondering dus op het allereerste artikel,
dat premien van dien acrd verbiedt. Welnu, dergelijke
uitzondering kon niet aan Nederland, maar dan natuurlijk
evenmin aan Engeland,
worden toegestaan.
Aan de andere zijde echter hebben wij bedongen dat
door geen van de toetredende Staten op onze koloniale
suikers eon hooger recht zal molten worden geheven
dan op die van andere herkomst. Zij zal worden behandeld
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als ware zij afkomstig nit een der contracteerende Staten
en g eniet dus de voorrechten van den invoer nit de meest
begunstigde Rijken.
Van de regeling, dat onze kolonien geen verplichtigen
zullen hebben dan die met name zijn genoemd, is thans het
gevolg dat deze niet verplicht zullen zijn compensatoire
rechten to hefen. Het Joel hiervan is het volgende. Engeland,
Nederland, Frankrijk en andere Staten met een ontwikkeld
administratief stelsel kunnen missehien gemakkelij k equivaleerende rechten heffen_ van sulkers of komstig nit premiegevende landen_, maar eene dergelijke verplichting op zich
to laden ten aanzien van_ de kolonien zou, waar deze bestaan
zit tal van eilanden. terwijl niet op ieder eilan cl een e voor
die tack berekende belasting -administratie aanwezig is, bezwaarlijk geweest zijn. Op het eiland Curacy ao bijvoorbeeld
zou uit de \T ereenigde Staten van Noord-Amerika gerafneerde suiker kunnen worden ing evoerd terwijl de Vereenigde Staten in een of anderen vorm eene uitvoerl remie
verleenen. Het ware dan to veel g evergd dat op dit eiland
het eig enaardig cheinisch onderzoek werd ingesteld, dat
voor de hefng van een equivaleerend recht noodig is.
De kosten van dergelijke administratie zouden verre de
voordeelen overtreffen, welke de schatkist zou genieten,
en ook niet staan in verhouding tot het belan_g van
de zaak.
Om evenwel aan mogelijke misbruiken Been voet to
geven, hebben wij ons verbonden in onze kolonien to waken
tegen zoodanig en doorvoer Welke misschien den oorspong
van de premiegenietende suiker zou verduisteren. Men zou bijvoorbeeld ofschoon het geval niet waarschijnlijk is kunnen vreezen dat een Russisch koopman gepremieerde suiker
wilde zenden naar Engelsch-Indie en dat een met die suiker
geladen vaartuig Java aandeed om het to doers voorkomen alsof de lading uit Indie kwame. De maatregelen
teg en dergelijke misbruiken schijnen g emakkelijk to nemen
to zijn. De ambtenaren, die de certificaten van oorsprong
afgeven, behoeven slechts eenige bijzondere zorg to dragen
bij de vaststelling van den oorsprong der goederen.

7 5 6 --Het verdrag in zijn geheel overziende kan men zeggen,
dat onze kolonien, na eerst to zijn uitgezonderd, ten slotte
weder gelijk gesteld zijn met de contracteerende Staten, op
een paar punten na. In de eerste plaats zijn zij niet verplicht compensatoire rechten to heffen, en in de tweede
plaats zijn zij niet verplicht het stelsel van entrepSt of van
voortdurend toezicht op de fabricage bij zich in to voeren,
een stelsel hetwelk trouwens waar geen belasting op de
fabricage geheven wordt geen reden van bestaan heeft.
In het voorgaande hebben wij alzoo gezien Welke regeling ten aanzien der suiker getroffen is voor ooze kolonien,
zoo in Oost- als in West-Indie. Er kan daarbij nog eene
vraag ter sprake komen, Welke niet van gewicht is verstoken.
In de maand Januari namelij k van dit jaar is door een
aantal belanghebbenden to Amsterdam, Rotterdam en den
Haag aan den Minister van Kolonien een adres gericht om
verlaging to verkrijgen van de vervoertarieven der Staatsspoorwegen op Java ten behoeve van de suiker. Zij hebben
eene vermindering van 20 0/s der vrachtkosten verzocht. Op
de Conferentie nu is heel wat to doen geweest over de vraag
of dergelijke detarificatie van vervoer van suiker, die voor
den uitvoer is bestemd, als premie moet worden beschouwd
Deze vraag werd opgeworpen naar aanleiding van de detaxe
de distance, welke krachtens de wet van 7 April 189 7 in
Frankrijk wordt verleend. Daar geeft men aan de suiker,
welke per spoorweg nit het binnenland van Frankrijk naar
zekere havenplaatsen wordt verzonden, waar zij wordt gerafi.neerd en voorts uitgevoerd, onder den naam van dtaxe
de distance een certificaat, waarop de vervoerder van de
schatkist 2 frs. per 100 K.G. vervoerde suiker ontvangen
kan. Er is echter gebleken dat dit bedrag in sommige gevallen de werkelijke vervoerkosten overtreft, zoodat het
vervoer een zuivere winst, un benefice net, oplevert. $laarblijkelijk is Kier eene premie aanwezig. Zulk eene detaxe
is ook verleend voor het vervoer over zee van het
Noorder-departement naar Nantes en Bordeaux en hoogstwaarschijnlijk overtreft zij de werkelijke kosten. In de
Conferentie viel derhalve de vraag niet to ontgaan of Frankrijk
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zich niet moest verbinden om deze detaxe of to sehafFen.
Nu laat die zaak zich van verschillende kanten bezien. Men
kan in het algemeen zeggen, dat de detaxe detarification
de vrachtverlaging, zouden
noemen haar de Duitschers
de Nederlanders zeggen, in den grond der zaak, wanneer
zij tot zekere grenzen is beperkt, geen uitvoerpremie in
het levee roept. Men onderstelle een oog enblik dat een
staat nit een plaats, vanwaar tot dusver het g oederenvervoer
naar de grenzen plaats had met wag ens of karren, een
spoorweg aanlegt, dan zal het vervoer op landskosten goedkooper zijn g eworden ; of men neme eens aan dat de staat
een kaztaal doet graven, waardoor de suikerfabrieken g emakkelijker en goedkooper Naar produkt kunnen uitvoeren ;
zoti meu dat alles als uitvoerprerie willen verbieden
Strikt genoiin eu heeft de aanleg van spoorweg of kanaal
dezelfde nitwerking als de detarificatie. Men g evoelt
dat pier zekere grenzen moeten worden aangewezen, wil
men Been eindeloos veld voor twistpunten opener. Daarom
is op de Conferentie als beginsel aangenomen (dit was
tenminste de gezneenschappelijke overtuiging, al is eene
enkele steai daarteg en opgegaan) dat over het alg emeen
vermindering van transportkosten in het binnenland niet
als uitvoerpremie g elden zal.
Maar hoe staat het nu met de detaxe de distance in
Frankrijk ? Ret bleek dat door sommige fabrieken de
voor uitvoer bestemde suiker met winst werd vervoerd naar
Bordeaux en Nantes. Welnu, men heeft na ingewonnen
inlichting en bevonden, dat het hoogst moeilijk was om de
quantiteit van die vrachten vast to stellen, in zoover als
zij werkelijk hoogere detaxe erlangen dan de gemaakte
kosten ; in elk geval bleek voldoende dat de hoeveelheden
zeer onbelangrijk zijn. Bovendien varieeren de vervoerkosten,
vooral over zee, zoodanig dat zij in het eene jaar gelijk
staan met de detaxe, in het andere jaar weder niet.
Men heeft derhalve ten opzichte van Frankrijk bij gemeene
afspraak de quaestie laten loopen en zich tevreden verklaard
indien de Fransche gezant de verklaring wilde g even dat
de I'ransche reg eering het tegenwoordig tarief van de
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detaxe de distance niet zou verhoogen. Deze verklaring
is door den Franscb en g ezant afgeleg d en in het procesverbaal der zittingen opgenomen.
Uit deze feiten leid ik af, dat men in de Conferentie tot
overeenstemming is gekomen omtrent het beginsel, dat
detarificatie van suiker niet als premie gelden zal mits
niet onder den schijn van tegemoetkoming een stellige
winst op het vervoer worde verstrekt. Dit beginsel heeft
v6or dat het niet leidt tot eindelooze geschillen. De spoorwegtarieven zijn een wespennest. Niet alles behoeft op de
spoorwegen vervoerd to worden voor denzelfden prijs en,.
wanneer dit algemeen erkende beginsel van spoorwegexploitatie voorop staat, hoe zal men dan ooit bewijzen dat
een speciaal tarief voor de suiker is vastgesteld met het
doel van begunstigin g P Voor derg elijke detarihcatie kunnen
andere motieven aanwezig zijn : men kan zeggen dat suikervervoer gemakkelijk is, bij in- als uitladingg ; met het vervoer
van suiker kunnen allerlei overwegingen van spoorweg politiek samenhangen, in een woord, ik acht het goed dat de
Conferentie zich van dit netelige terrein heeft verre g ehouden.
Thans is aan de beurt het verreweg ge wichtig ste en
ook verreweg moeilijkste gedeelte van ons onderwerp : welke
economische gevolgen zijn van de Suikerconventie to wachten voor onze koloniale nijverheid ? Het heeft mij weuschelijk toegeschenen mijne gedachten hieromtrent in de
volggende stellingen samen to vatten :
I. Als naaste gevolg van de Conventie is to
voorzien stijging van den suikerprijs op alle markten waar
tot dusver de bietsuiker onder gen.ot van premie werd
verkocht.
II. Wel zal de voorsprong verloren g aan, lien sedert
1897 de Javasuiker to New-York boven de gepremieerde
suiker heeft, echter niet omdat de prijs er dalen zal, dock
omdat de bietsuiker er den vollen prij s zal ontvangen zonder
aftrek van aequivaleerend recht.
III. De to verwachten stijging van den prijs op de wereldmarkt (buiten Engelsch-Indie en de Noord-Amerikaansche-
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Tinie) zal het afzetgebied der Javasuiker verruimen, o. a.
vermoedelijk de Engelsehe markt openen.
IV. Onze koloniale industrie heeft, al zal hare suiker
niet naar het Europeesehe Coll tinent worden vervoerd, belang
bij uitbreiding van het binnenlandsch verbruik aldaar. Deze
uitbreiding toch zal tegengaan dat eventueele overproductie
van het Continent zich ten voile op de wereldrnarkt stort
en Kier prijsdalingen veroorzaakt, welke ook de koloniale
suiker treffen zoowel to New-York als elders. ?ij zal ook de
industrie minder afhankelijk maken van de Engelsehe markt
en van belastin gplannen der Eng elsche s chatkist.
IDe Conventie zal die uitbreiding bevordere:i zoowel
door vernietiging der kartels in Centraal Europa als door
gelegenheid tie geven tot verlaging van belastirlg iii de
landen, waar de premi Pn komen to vervallen.
V. Geheel o11 g eg rond is de vrees der tegeri standers `ran
de Conventie in Duitsehiand dat de koloniale sulker in dit
land zelf met de bietsuiker zal concurreeren.
In de eerste plaats ontmoeten wij dan de vraag, die
waarschijnlijk ieder man van „zaken" in sulker het meest
interesseert : welken prijs bedingt voortaan de Indische
suiker :' m. a, w. welken invloed zal de Conventie op de
wereldprij zen oefenen :' Zeker, hierop kornt het aan ; dit
is de spit, one Welke de quaestie draait.
Men moet, wil men hieromtrent zich rekenschap g even,
uitgaan van deze stelling, dat bij gelijkblijvende vraag de
afschafling van de uitvoerpremien op de prijzen van de
wereldmarkt g een invloed kan oefenen tenzij door middel
van vermindering van het aanbod. Maar zal werkelijk minder suiker worden uitgevoerd ? Wanneer de uitvoerpremie
den uitvoer prikkelt, dan zal ook de afschaffing er van tot
vermindering van den uitvoer leiden. Voor zoover deze alleen
door ggenot van premie was vol to houden, zal hij verdwijnen.
Tusschen de onderscheiden landen bestaat to dezen opzichte
belangrij k verschil. In Frankrij k bij voorbeeld heeft men
eene premie van bijna 11 francs. In Duitschland wordt
eene premie verleend van 2,50 mark op de ruwe sulker en
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eene van 3,50 mark op de geraffineerde, dat is ongeveer 2
gulden, alles per 100 kilogram. In Oostenrijk heeft men
een premie van f 1,30 a f 1,40. Frankrijk heeft dus de hoogste
premie. Ook Belgie staat hoog op de lij st. Het bedrag
zijner premie is niet bekend, dock wordt meestal geschat
op 5 francs. Sommige welingelichte lieden beweren echter
dat de Belgische premie 8 francs is. Nederland staat op
de schaal der premien zeer laag. Wij hebben in de
afgeloopen campagne een premie gehad van f 1,38 op de
ruwe sulker en wij zullen in deze campagne eene van vrij wat
gering er bedrag verleenen. Nu is de vraag, welken invloed
de afschafng van al die premien ten slotte hebben zal op
den wereldprij s ?
Deze prij s zal op een gegeven oogenblik voor de suikers van een bepaald gehalte een zijn: alle suikers namelijk
van een bepaald gehalte zullen op de wereldmarkt op hetzelfde moment to verkoopen zijn voor denzelfden prijs.
Alzoo moet men komen tot eene schatting in dier voege,
dat sommigen in de verhooging van den wereldprijs niet
terugvinden de premie Welke afg eschaft is, maar dat anderen,
namelij k zij die de laagste premie op dit oogenblik genieten,
in de verhefng van den wereldprij s weer terug winner dan
zij than s gaan derven. Gelukkig voor Nederland g eniet
het, dank zij de regeling van den minister S p r e n g e r
v an E y k in 1897, de laagste premie; dientengevolge
hebben onze fabrikanten door afschaffing een voordeel to
wachten.
Men resumeere thans de g egevens van het vraagstuk.
Belgie heeft een premie van 5 a 8 francs en voert circa
300.000 ton jaarlijks uit. Frankrijk, dat niet minder dan
500.000 ton suiker 's jaars uitvoert, verleent eene premie
van 10 a 11 francs; alzoo vindt men in die beide landen
hooge premien over een zeer belangrij k bedrag. Zij zullen
natuurlijk de verliezers zijn, terwijl Nederland en Oostenrijk,
die lage premien hebben, zullen winnen. Hoogst waarschijnlijk
althans ik houd dat voor eene berekening, die
niet ver van de waarheid zal of wezen
zal de wereldprijs stijgen met het bedrag van iets minder dan de ge-
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middelde premie. Op het oogenblik is dit de Duitsche premie;
dat bedrag zal zijn 2 (3.50 Mark) aan het gerafneerd
aldaar toegekend. Immers de lag ere Duitsche premie van
Mark 2.50 mag men nog tegen de zeer hoog e Fransche
in compensatie breng en, naar mij voorkomt.
Er is nog een bijzondere reden om aan de Duitsche
premie een overwegenden invloed toe to kennen. Duitschland speelt in den uitvoerhaudel de voornaarnste rol. Het
voert een millioen ton nit, dat is 1 / 10 van de wereldprodnctie, en meer dan Frankrij k en Belg ie to zamen. Ja zelfs
overtreft de uitvoer van Duitschland dien van Nederland
en Frankrijk en Beh,=. .
Alles zaznen g euomen acht ik de verwachting g erechtvaardig d, dat de were]dprijs bij het in werking treden van
de conventie zal stij g en met f 2 of lark 3.50.
Hier tegen over zullen zich doen gelden de voortdurende
vooruitgang der nijverheid en de verbeteringen_ in den landbouw. De verhoog i.ng van het suikergehalte der beetwortelen
en de verbetering der middelen om de suiker of to scheiden moeten de strekking hebben om den prijs van het
product to verlagen. Neem eens aan dat de verlaging door
verbetering in de techniek enz. in de eerste jaren bedraagt
f '/2 per 100 K.G., dan komt men tot een saldo van stij ging
van f 1.50 boven den normalen prijs van de laatste jaren.
Wanneer men voor de prijzen der laatste vier jaren eene
graphische statistiek vervaardigt, ziet men dat de gemiddelde prijs to Amsterdam voor ruwe suiker van 880/ f 11
is geweest. Alzoo zou na de in werking treding van de
Conventie de wereldprijs voor ruwe suiker van 88° to Amsterdam worden f 12.50. Dat is een mooie prijs. Indie magg
er mede tevreden zijn. Hij verzekert aan de koloniale industrie
een goed bestaan .
Nu zegt de eerste stelling : „Als naaste gevolg van de
Suikerconventie is to voorzien stijging van den suikerprijs
op alle markten waar tot dusver de bietsuiker onder genot
van premie werd verkocht", dus niet op die markten waar
werd verkocht zonder genot van premie. Er zijn n.l. zeer
belangrijke markten, waar voor ooze koloniale suiker Been
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stijging van de waarde is to voorzien. In New-York werd
sedert 1897 en in Hindostan werd sedert 1899 niet meer
onder het genot van premie verkocht. Daar worden sedert
dien tijd equivaleerende rechten geheven. De premien, verleend door Europeesehe Staten bij den uitvoer, worden bij
den invoer in gindsehe havens door de belastingambtenaren weder afgenomen. Het is ten slotte alsof de suikers
daar zonder premie worden ter markt gebracht. De gebeurtenissen, Welke
189
7 hebben plantsin
gehad,
leveren i
hervan het bewijs. Zoodra de equivaleerende rechten to NewYork waren ingesteld, kon raanden lang tegen de bestaande
marktprij zen geen bietsuiker uit Europa meer worden ingevoerd. Wegens schaarsehte van suiker evenwel in de
Yereenigde Staten stegen er de prijzen. Eindelijk bereikten zij zoodanige hoogte dat weder bietsuiker kou binnenkomen. Maar dat punt was zeer voordeelig voor de koloniale
sulker, Welke immers, daar zij gees premie genoot, niet
met equivaleerende rechten getrofen werd. Onze Javasuiker
verkreeg boven de Europeesehe bietsuiker een voorsprong.
Dezen voorsprong heeft zij nog, en to New-York, en in
Hindostan.
Sommige „geinteresseerden" bij sulker, geven in den
laatsten tij d als hunne meen i.ng to kennen dat men voor de
Suikereonventie onverschillig kan zijn, wijl die voorsprong
zal verloren gaan. Deze gemoedsstemming acht ik ongerechtvaardigd. De equivaleerende rechten zullen worden afgeschaft ; maar dat beteekent niet dat de prijs der Javasuiker
to New-York nit dien hoofde dalen zal. Ja de bietsuiker zal
voortaan vrij van equivaleerende rechten kunnen worden ingevoerd, dock zij verliest aan de andere zijde van den Oceaan dan
ook hare premie van uitvoer. Alzoo eeu invloed op den
prijs van New-York zal de Conventie niet hebben. De gindsche prijs,
zoo zou men de redeneering kunnen samenvatten, is tot stand gekomen zonder den invloed van de
premien ; derhalve kan de afschaffing van de premien op
den prijs aldaar Been invloed hebben. Men verliest wel den
voorsprong dock niet in dien zin dat de prijs zal dalen.
De Conventie moge aan ooze koloniale suiker geen recht-
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streeksch voordeel brengen op de Amerikaansche markt:
een n adeel brengt zij evenmin.
„teen rechtstreeksch voordeel" zegt de voorgaande zinsnede met opzet. Indirecte voordeelen verwerven ooze kolonien in hooge mate door de Conventie. Zij zijn die, welke
zich n_iet rechtstreeks in een cijfer laten uitdrukken, dock
Welke voor een industrieel en handelaar van groot gewicht
zijn. Mijn derde en mijn vierde stelling wijzen ze aan.
Mijne derde stelling zegt : „De to verwachten stijging
van den prij s op de wereldmarkt (buiten En gelsch-Indie en
de Noord-Amerikaansche Unie) zal het afzetgebied der Javasuiker verruimen, o, a. vermoedelijk de Engelsche markt
opener". Wanneer men to Londen voortaan voor 100 kilo
511iker 121 /.J gld. en iuisschien jets weer betaalt (i.mmers
die prijs zou de Amsterdamsche noteering zijn en to Londen
staat de prijs altij d hood; er) dan zal Java zijn uitneznend
product daarhenen kunnen voeren. De Londensche markt
immers is in de laatste jaren voor koloniale suiker wegens
de lage prij zen feitelij k gesloten geweest. Hare heropen ing
zal een groot voordeel zijn.
e De markten van New-York en
van Hindostan zijn voor Java to beperkt. In New-York
bijvoorbeeld bestaat een trust van raffinadeurs, een coalitie,
een verbond. Dat verbond is trooper van ruwe sulker. Het
bi edt prij zen aan de Javasche fabrikanten. Maar het is
dikwijls in staat gebruik to maken van de oogenblikkelijke
verlegenheid dezer verkoopers om afzet to vinden. Onze
Indische kooplieden hebben in Amerika to doen met slechts den
koopman. Bovendien is de scheepsgelegenheid tusschen Java
,en New-York niet altijd aanwezig. Onze fabrikant op Java
verkeert menigwerf wegens g emis aan vervoermiddelen in verlegenheid. De trust kan alzoo van bijzondere omstandigheden
gebruik maker om de Javasuiker tegen zeer lagen prijs to
verkrijgen. Welnu, opening van de Engelsehe markt zal ten
gevolge hebben dat aan de alleenheerschappij, in den Atl antischen oeeaan door de Amerikaansche rafnadeurstrust uitgeoefend, een einde komt. Bovendien heeft men bij vervoer
Haar Londen het g roote voordeel, dat men in Indie daarheen
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zonder twijfel regelmatiger over scheepsgelegenheid beschikken kan dan van Indie naar Amerika.
Wij komen nu tot de vierde stelling, waarvan het eerste
gedeelte luidt : „Onze koloniale industrie heeft, al zal hare
suiker niet naar het Europeesche Continent worden vervoerd,
belang bij uitbreiding van het binnenlandsch verbruik aldaar."
Hier treft men in de eerste plaits de m eening aan,
dat de suiker niet zal worden uitgevoerd naar het Europeesche Continent. Er is wel Bens de verwachting uitgesproken dat zij, bij verlaging van de belasting op het
vasteland van Europa, pier zou kunnen worden ingevoerd. Dit acht ik eene illusie. Het vasteland van
Europa zal, na de thans verworven uitbreiding van de
beetwortelsuiker-industrie, altijd blijven een land van uitvoer.
De prijzen to Londen, to New-York, to Kaapstad, in Japan
en in tal van andere plaatsen, zullen altijd hooger wezen
dan her. Aangezien de Javasuiker uit den aard der zaak
de duurst betalende plaatsen zal opzoeken, zal zij niet komen
naar het vasteland van Europa. Maar dit heft geenszins
het groote belang op, hetwelk zij heeft bij de uitbreiding
van het verbruik aldaar en wel om de reden, die in de
stelling is genoemd, namelijk : „Deze uitbreiding zal tegengaan dat eventueele overproductie van het Continent zich
ten voile op de wereldmarkt stort en Kier prijsdalingen
veroorzaakt, welke ook de koloniale suiker trefen zoowel
to New-York als elders. Zij zal ook de industrie minder
afhankelijk maken van de Engelsche markt en van belastingplannen der Engelsche schatkist."
De zaak is doze. Men heeft in de suikerindustrie groot
belang bij elasticiteit, bij uitzetbaarheid van het verbruik.
Deze tak van nijverheid hangt onmiddellijk samen met den
landbouw. De productie van den landbouw weder hangt of
van gunstige of ongunstige seizoenen. Derhalve is de voortbrenging van suiker onregelmatig en zij zal dit altijd zijn.
Bij gunstige zomers zal men licht geraken tot overproductie.
Zelfs kan doze het gevolg zijn van eon ongunstigen winter. Een
treffend voorbeeld hiervan beleven wij thans. De wereldmarkt
wordt gedrukt door eene overproductie van een millioen ton.
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Hoe komt dat?
Er is wat weer suiker g eproduceerd in de kolonien,
maar het trekt de aandacht dat bijzonder veel is voortgebracht in Duitschland en Oostenrijk. Ik heb bij de gedelegeerden en de technici ter conferentie in Brussel een
onderzoek in.g esteld en hun gevraagd of er zooveel meer
bieten dan anders waxen g eteeld ? Het antwoord was
bevestigend. Maar hoe kwamen die massa bieten daar ?
Men had Loch niet g emeend daarmede winst to behalen P
Teen, dat was Touter toeval. Men heeft in CentraalDuitsehland en in Bohelneu in den winter van 1900/1901
streng e vorst gehad, met weinig sneeuw. Toen is op
tai van velden let whiter raan bevroren. Dc boereu hebben
in de maand Februari deze velden weder oingeploegd
n beetwortel e n in ^^•ezaaid. Zoo heeft men een volkoinen
bintengewonen ultzaai vav beetwortelen verkregen. vat is
daarna g ebeurd P Toen heeft men in den zomer van 1901
het gunstig ste weder g ehad dat men zich kon denken. De
uitzaaa kwam overal prachtig op en de wortels verkregen
eeri boog suikergehalte. I.)e uitkomst was een extra-voortbrenging van suiker, in Duitschland en Oostenrijk, van
500000 ton. En nu klag en de suikerfabrikanten over heel
de wereld over verliesgeveude prijzen.
Andere omstandigheden hebben nog tot verscherping
Tau de crisis bijgedragen.
Het ongeluk wil dat deze overproductie in centraal
Europa ten voile op de wereldmarkt gestort wordt en het
eig en land voor zich gesloten vindt. In Duitschland en
Oostenrijk wordt de uitbreiding van het verbruik van suiker
door hooge belastingen tegengegaan. Zoodra men op een
handelsartikel belasting heft, is in den detailprijs een belan.grijk vast element aanwezig, zoodat bij eventueele prijsdaling
op de wereldmarkt de consument ten slotte maar weinig van
de Baling bespeurt. In Nederland bijvoorbeeld is de detailprij s van de geraffineerde suiker in de laatste j area 50 cent
per kilogram geweest. Nu is op de wereldmarkt de prij s
van de ruwe suiker g edaald van f 11 op _ f 8, alzoo f 3.
Di.t is eene prijsdaling van ongever 25 %. En Welke prijsO. E. lI 5
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daling heeft dit tengevolge gehad bij de kruideniers P In
den winkel van „Eigen Hulp" to Utrecht werd in het afgeloopen jaar de suiker verkocht voor 50 cent en th.ans voor
47 cent. Pat is volkomen in overeenstemming met de
prij sbeweging op de wereldmarkt. Het kilogram ruwe suiker
immers is op de wereldmarkt van 11 cent tot 8 cent gedaald, derhalve kon „Eigen Hulp" ook met 3 centen afslaan. Maar 3 cent op de elf cent of 3 cent op de 50
cent maakt een verbazend groot verschil. Het eene is 2S%,
het andere is 60/ Terwijl dit verschil aan den fabrikant
een verli.es van f 150.000 berokkent, bemerkt de Nederlandsche consument er slechts weinig van. vat in Nederland omtrent den detailprij s der suiker valt op to merken,
is ook to bespeuren in andere landen van Europa. Overal
bezit die prij s een aanzienlij k vast element: de belasting.
In Frankrij k is de suiker nog duurder dan her. In
Parij s kost zij 1.10 fr. het kilogram, waarin eene belasting
is begrepen van ongeveer 65 centimen. In Oostenrijk heeft
men eene zware belasting. Ook in het Duitscne rijk. Pit
alles veroorzaakt dat de prijsdaling, welke de wereldmarkt
to aanschouwen geeft, op het vasteland van Europa slechts
betrekkelijk weinig tot uitbreiding van het verbruik leiden kan.
Indien het alleen bij den invloed der belastingen ware
gebleven, zou de overproductie misschien nog niet terstond
zulke hevige gevolgen hebben gehad. Maar een zeer eigenaardig verschijnsel op handelsgebied is mede verschenen als
zwarte wolk aan den horizont : de vorming van kartels
in. centraal Europa, coalities van fabrikanten en rafnadeurs
om in het binnenland door beperking van het aanbod hooge
prijzen to bedingen. Dergelijke vereenigingen zijn natuurlijk alleen mogelijk, wanneer zij tegen invoer zijn gevrijwaard. De belastingwetgever verschafte die bescherming !
In Duitschland bestaat boven den accijns een invoerrecht
op suiker van 20 M. per 100 K.G., dat is 25 fr. of f 12
ruim, of ongeveer 100 0/ van de waarde. In Oostenrijk bedraagt dit recht 11 fl. in goud, dat is 27.50 fr. of weer
dan 100 % van de waarde. Achter den beschermenden
muur van dergelijk hoop invoerrecht hebben, eerst in Oosten-

767

ijk in 1897, daarna in 1900 in Duitschland, de suikerfabrikanten hunne kartels tot stand gebracht. Deze hebben
er de prijzen zoo opgedreven, dat men in Duitschland per
100 kilogram geraffineerd ongeveer 16 Mark weer betaalt
dan volggens de regelen van een vrij handelsverkeer het
ggeval moest zi jn, en dat, terwijl op de open markt de prij s
daalde, hij in Duitschland en in Oostenrijk steeg. Zulke
verregaande misbruiken zijn mogelijk onder een stelsel van
hooge invoerrechten. Zij worden bovendien bevorderd door
de eigenaardigheid der suikernijverheid van zich g emakkeHj k tot concentratie in weinig handers to leenen. Tot grondslag
heeft deze den landbouw ; maar da rboven bevinden zich
de fabrikanten : en boven de fabrikanten bevinden zich
weder de ra#linadeurs, weinig in aantal. Alleeri de raftin adeurs staan met de consumenten in aanraking.
Vermits nu het kartel tot levensvoorwaarde heeft beperking van den verkoop in het binnenland, moest in
het naj aar van 1901 de geheele overproductie van Dui tschland en Oostenrijk op de wereldmarkt worden geworpen.
Ieder die klaag t over de prij zen, heeft er belang bi j dat
aan deze kartels een einde worde gemaakt. De krachtig e
aandrang in Brussel om Duitschland en Oostenrijk te noodzaken tot raatregelen, waardoor aan de kartels de levensdraad zou worden afgesneden, heeft getriomfeerd. Onze
koloniale nijverheid mag men hiermede geluk wenschen.
Zonder van haar karat op verovering der Duitsche en
Oostenrijksche markten uit to zijn, vindt zij van de andere
zijde thans weer waarborg dat zij op Naar eigen en op
de algemeene markt geen kunstmatig teweeggebrachte
schokken ondervindt.
Dit brengt ons thans van zelf tot de laatste stelling :
„Geheel ongegrond is de vrees der tegenstanders van de
Conventie in Duitschland dat de koloniale sulker in dit
land zelf met de bietsuiker zal concurreeren".
Deze stelling staat tegenover de teg enwoordig in Duitschland veelvuldig van de zijde der belanghebbende suikerfabrikanten verspreide meening, dat Duitschland door koloniale suiker zal worden overstroomd zoodra de surtae tot
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6 francs of Mark 4,80 zal zijn verminderd. Het argument
wordt voornamelijk verkondigd door Dr. 0. H a g e r, directeur van het Duitsche sulker-kartel en talentvol redacteur
van een uitnemend vakblad „Die Deutsche Zuckerindustrie",
hetwelk wekelijks to Berlijn wordt uitgegeven. In het
voorgaande evenwel heb ik reeds aangetoond dat het, zelfs
bij afwezigheid van invoerrecht, een illusie is dat de koloniale suiker op het vasteland van Europa zal komen. Nog
minder leans bestaat daartoe indien Duitschland en Oostenrijk zich bovendien beschermen door een invoerrecht van
6 francs, dat is 25°/o van de waarde. Wie zou onder
dergelij ke voorwaarden naar Duitschland koloniale suiker
verschepen ? Wel mogen wij zeggen, dat men in Duitschland zich tot bestrijding der Conventie aan slechte argumenten vastklemt ! Dit geeft goeden moed aan Nederland.
En het wekt ook het vermoeden dat in Duitschland de
strooming der openbare meening v66r de Conventie gaat.
Nog andere symptomen wij zen hierop.
Vlak n.a de smiting van het tractaat, den volgenden dag
reeds, op 6 Maart, is to Berlijn eon groote vergadering
gehouden van belanghebbende fabrikanten en „Landwirthe".
Duizend personen kwamen to zamen om, zoo had het den
schijn, tegen het verdrag to protesteeren. Maar op die vergadering bleek alras dat or toch ook personen waren, die
den mood hadden het to verdedigen, meer personen dan
men gedacht had. Daar zijn nit de kringen der fabrikanten zelve krachtig e stemmen opgegaan ten voordeele
van het tractaat. De Voorzitter van den „Bund der Laudwirthe", Dr. R o sic k e, die kort geleden in den Rijksdag
naar aanleiding van hetgeen over de onderhandelingen reeds
publiek was gemaakt, de Regeering scherp had aanggevallen,
scheen in den Rijksdag ontdekt to hebben, dat hij in de
minderheid was, althans in de vergadering op 6 Maart
zong hij menigen toon lager. Hij sprak het thans uit, dat het
voorbarig zou zijn op het oogenblik over de Conventie to
oordeelen ; hij hoopte dat men tij d en gelegenheid zou
hebben om de zaak rustig na to gaan ; hij waarschuwde
goon motie aan to nemen waardoor de zaak van de zijde
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der industrie en van den landbouw zou kunnen worden
gecompromitteerd. Dit teekent den toestand.
Onze zooeve genoemde Berlijnsche suikerspecialiteit
Dr. Hager kent natuurlijk bij de bestrijding van de Conventie geen genade ; maar hij heeft Loch tot zijn leedwezen
moeten berichten, dat een andere specialiteit, die indertijd
beroemd werd door zijn oorlogsverklaring aan de koloniale
suikerindustrie, Dr. P a a s c h e, „met pak en zak" tot de
Conventie is overgeloopen !
Ook uit Eugeland verneemt men good nieuws. Menige
Engelschman heeft er wel bezwaar tegen, dat op de Britsche
eilanden de suiker duurder zal worden, maar belangrijke
organen staan aan de zijde der IRegeering. Ik verneem ook
dat men iii Frankrij k van oordeel is, dat de aanstaande
verkiezingen Beene noemenswaardige veranderingen zullen
brengen in de verhouding der partijen ten opzichte van de
quaestie van vrijen handel. Wordt dit oordeel door de uitkomst bevestigd dan zal het Fransche Cabinet verzekerd
zijn van eene aanzienlijke meerderheid. In Belgie kan
het, geloof ik, nauwelijks quaestieus zijn Welke zienswijs er
de sympathie der natie bezit ; evenmin in Nederland.
In eon woord, indien op dit g ebied eon g evaar dreigt
zou het moeten komen van Oostenrijk. Maar wij mogen
hopen. Ook in Oostenrijk heeft de Regeering geld noodig :
de afschaffi.ng der premien belooft aan de schatkist een
bate van 9.000.000 florijnen 's jaars. De verwerping van
de Conventie zou voor de Oostenrijksch-Hongaarsche industrie de bedenkelij kste gevolgen hebben. De equivaleerende rechten zijn eon dreigend wapen, dat zonder
twijfel zal worden gebruikt.
Wanneer de premien zullen zijn afgeschaft, zal het
stelsel hebben opgehouden van de oneerlijke concurrrentie
tegenover onze kolonien. Doze zullen voortaan met hare
suikerindustrie de plaats innemen, waartoe zij in den wereldhandel gerechtigd zijn, de plaats welke overeenkomt met
het ideaal van R i c h a r d C o b d e n, den apostel van den
vrijen handel: eon verdeeling van arbeid tusschen de nation
naar de natuurlijke voordeelen van bodem en klimaat. Doze

770
zijn ook de natuurlijke grondslagen van den wereldhandel..
De nu gesloten Conventie opent voor de Indische suikerindustrie eene groote toekomst. Deze zal werkzaam kunnen
blijven niet alleen ten bate van de inlandsehe bevolking...
Zij zal ook het rechtvaardig loon brengen aan den ondernemingsgeest der Europeanen, die in gindsche gewesten aan
den bodem voortbrengselen ontwoekeren ten bate yam
geheel de wereld.

VERTROUWEN.
DOOR

Tom.

VAN MERWEDE.

Dik lag de sneeuw op den straatweg : doodstil was het
in het dorp. Op de daken rustte een zware witte yacht die
alle scberpe kanten afrondde; met wit omi jnde takken
teekenden zich de kale boomers teg en den donkeren hemel.
In het wester hingen zware wolken, maar vlak boven de
kerk stond de moan wazi g en lauw. In het g roote statige
huffs van den burgemeester brandde nog licht ; door de
breede vensters zag men de zware bronzen hang lamp met
mat Witten koepel fielder stralend tegen het g oudkleurig
behang. Men had verzuimd de g ordijnen veer to laten,
de luiken to sluiten. ook boven waren verseheiden ramen
verlicht. Toch had de klok in den ouden toren al twaalf
dreunende slag en laten hooren middernaeht. De koetsier
van het rijtuig dat voor de deur wachtte, klopte zich de
sneeuw van de schouders, stampte met de verkleumde voeten
op den killers grond. Een half uur geleden had men hem
bevolen voor to komen en nog wachtte hij... Eindelij k . .
daar vernam hij stemmen in de vestibule, door de g lazen
deur zag hij twee heeren naderen. Een knecht in kleurig
livrei help den oudsten bij het aandoen van zijn pels en
terwijl de ander zich hulde in zijn ruigen overjas, wisselde
hij enkele woorden met een dame, die hem gevolgd was.
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De heeren names afscheid en de oude man zette zich in
het rijtuig. Zwaar ging het door de versch gevallen sneeuw,
diepe voren groefden de wielen in den ongebaanden weg.
Het rijtuig volgend schreed de jonge man in de breede
sporen. Terwijl hij, bij 't krommen van den weg nog eens
opzag naar de verlichte ramen, dacht hij er aan, hoe die
morgen gesloten zouden blijven : er was roues, diepe rouw
in het groote huffs. Kleine Will y was dood.
Van morgen had ze nog gespeeld, nu lag het blonde
kind stil, mariner stil in Naar rose ledikantj e. 't Was een
bange strijd geweest, een worsteling van het teere kinderleven tegen den machtige ... de dood had 't gewonnen.
En terwijl de jonge dokter kampte met de hoogopgewaaide sneeuw had hij een gewaarwording van schrijnende
smart, die hem de keel toeschroefde ... tot schreiens toe.
't Was niet zijn schuld dat het kind bezweken was en toch
voelde hij zich verslagen als had hij een nederlaag geleden.
Aileen in dringende of in onbeduidende gevallen werd
op Evezate zijn pulp ingeroepen ; voor lichte ongesteldheden
van kleine Willy of bij ziekte van het „personeel" kwam
men hem om raad vragen. Gold het iets ernstigs dan ontbood men den ouderen collega nit Oosterveld, den man van
ondervinding, dan achtte men hem to jong.
Willy had eerst tegen den avond geklaagd, men had
niet begrepen dat het ernstig was. Lusteloos had ze na 't
eten gezeten op juflEle's schoot en Coen deze haar to bed had
willen leggen had ze gevraagd maar stil to molten blijven
zitten zoo. Toen was het gekomen, plotseling.... hol hoesten, onrustig woelen en eindelijk een zich snel oprichten,
hevig benauwd.
Het was niet het eerste geval van diphtheritis in het
dorp, nog eergisteren had hij er een meisj e doorgehaald,
56k een zwak kindj e, in 't begin van de week nog een.
Het serum deed wonderers; het was als had men voor goed
afgerekend met den vijand, die vroeger zooveel jonge levens
verstikte.
Toen hij was gekomen lag Willy in juffie's armen, de
inoeder stond bij Naar; door het open mondje ging de adem-
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haling kort en hijgend, afgebroken nu en dan door den hem
welbekenden drog en hoest. Bij onderzoek was hem g ebleken,
dat de besm etting ook pier was binnen gedrongen en dat
de vij and zich verbonden had met een an deren, even gevreesd als hij. Verleden jaar had hij van zijn kleine Jo
denzelfden hoest gehoord. Hij liet Willy to bed leggen en
bij zijn vrouw het stoomketeltje halen. De strijd was hevig
van 't begin of aan. Nauwelijks tot rust gekomen deed
weer een opkomeude benauwdheid het lijfje schokken, angstig
zich wringend snakte 't kind naar lucht.
Toeu bij de kamer had verlaten om het middel, dat hij
uit vc_>orzorg deter dagen meestal bij zich droeg, nit zijn
overjas to ga,a a lialen was mevrouw v a I1 H e n r _n e hem
gevolgd.
„Mij ii ina_ri is van hliis," sprak ze, is llet hl erg iiiet
^'^r 111-^- :^,

„'t Kan ernstig worden."
„Hebt u er iets tegen dat ik het rijtuig naar Oosterveld
zend ? U weer, dokter Boersma is een oud vrieud van uns.
Zoud t u met hem willen consul teeren, het kind met hem
samen will en behandelen :'"
lien oogenblik had hij geaarzeld, wrevelig, maar then
had hij ©•eantwoord : „Als a dat g erust kan stellen, dan
mag ik er niets tegen hebben."
Onmiddellijk was de order tot iuspannen gegeveu en
uitg evoerd. Voor de deur der kinderkamer had m evrouw
hem frog eens staande g ehouden ; angstig had ze gevraagd :
„poet het zeer dokter, die injectie ?" „Even maar, niet
noemenswaard." „Moet het fu (1ac1elijk gebeuren?" vroeg ze
weer, als hopeud op uitstel totdat de andere zou zijn aan
g ekomen.
„Hoe eerder, hoe beter," had hij geantwoord.
Fen nieuwe aanval had hem nog tot afwachten gedwon.gen. Onrustig had Will y zich weer losgewoeld. ,,.Juflie",
smeekte ze, en toen deze Naar had opg ericht klem.de ze zich
aan Naar vast met de armen om juffie's pals. De juifrouw
nam Naar op. Zij hield Naar op schoot tot ze stil wend em
hielp hem terwijl hij het serum inspoot.
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Mevrouw liet hen begaan. Terwijl hij bezig was had_
ze voor 't venster gestaan, het hoofd g edrukt tegen het
glas, turende naar den kant van waar het rijtuig komen zou.
Toen was er lange rust gevolgd. De juifrouw zat weer
op Naar plaats bij de tafel. Voor het bedje dampte de stoom
een warme wolk van vocht, die de kanten g ordijnen verflenste en W i 11 y's blonde krullen mat deden kleven op
haar voorhoofd. Mevrouw bleef bij het kind; van lieverlede
openden zich de diehtgeknepen handjes, slap rustten ze op
het dek. Niemand sprak ; sissend en puffend, g ej aagd en
snel ruischte de stoom, zagend en vol hoorde men W ill y 's
ademhaling.
Juffie's hoofd bong zich over Naar naaiwerk, regelmatig
ging haar kleine hand op en neer. onwillekeurig had hij,
terwijl zij daar zat, bereid tot helpen maar zich niet opdringend, vlijtig doorwerkend, zelfs nu nog, gedacht aan
het vroolijke kind met wie hij als jongen gespeeld had in
het achterhoeksche dorp zijn wader was er domin g, de
hare schoolmeester. „A n n e k e en H e r r y" waren ze toen
nu noemde hij Naar A n n a, zij hem... „dokter." Door zijn
tusschenkomst had ze de betrekking gekregen in dit rijke
huis en rnisschien was het door haar toedoen dat W ill y
zoo vaak kwam spelen met zijn kleine Jo. Vroeger kwam
ze ook wel 's avonds alleen, maar in den laatsten tijd niet
weer. Em m a moedigde haar niet aan; die vond 't missehien
vervelend hen samen to hooren spreken over herinneringen
waaraan zij g een deel had. A n n a is een goed meisj e, ze
doet Naar best, mevrouw kan 't haar nauwelijks vergeven,
dat zij Willy zoo aan zich heeft gehecht... .
En terwiji hem dat alles door 't hoofd was gegaan,
overviel het kind een nieuwe hoestbui ; weer klonk Naar
angstig roepen om „jufe." Anna snelde toe terwijl de
moeder plaats voor Naar maakte. Zelve niet in staat tot
helpen, door eig en smart verlamd stood ze toe to zien en als
een verwijt klonk haar: „Dokter, 't heeft niets geholpen !"
Toen eindelijk het rijtuig stil hield was ze den ouden
dokter to g emoet g esneld, den redder in den nood.
Koel was hij op zij gegaan voor den ouden collega.
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Dokter Boersma gaf hem de hand, en ruimde hem weer
de plaats voor het bed in, hij had hem ook de tweede inj ectie laten doer.... dock then het aankwam op samen
raad plegen, met hem alleen, then had Bo e r s in a zich
den meerdere doer gevoelen en had hij op het voorstel
om een operatie toe to passen geantwoord, dat hij daar niet
voor was, dat hij die violence maatreg elen van de jongeren
in de meeste g evallen gevaarlijke proefnemingen achtte .. .
men moest geduld hebben. Aileen in het uiterste geval
zou hij de operatie aanraden.... bij die woorden was zijn
welwillend raadplegen veranderd in een toon van hooghartig meesterschap.
Had hij toch moeten volhouden p .. .
was alles voorbij ... W ill y was dood.
Telkens hevig er waren de aanvallen g ekomen, de tweede
i iispuiting had niet meer g ebaat dan de eerste, had de
hoest maar enkele uren bedwongen. Eindehjk had A n n a
het kind niet meer in bed g elegd, het had gesmeekt op
haar schoot to mog en blijven. Nog eens, terwijl het daar
lag met blauwe lipjes en half gesloten oogeu had hij er op
gang edror g en de laatste poging to doen. Bo e r s m a had
g eweigerd : „nuttelooze marteling " had hij g ezegd en de
moeder had hem g ebeden het arme kind met rust to laten.
Toen had hij haar voorgehouden hoe hij als assistent in het
ziekenhuis sneer dan eens de operatie deed in dezelfde om.standighedeu en met gunstig g evolg ... zij bleef aarzelen.
Bo e r s m a liet aan Naar de beslissing over en terwijl hij
nog trachtte zijn overtuiging to verdedigen was 't al to
laat ... een pijnlijk wringen, een bange snik ... en toen
niets meer...
Hij had g een schuld.
Met afgemeten, neerbuigende beleefdheid had Bo e r- s m a
hem ook bij het afscheid de hand gegeven, maar hij hood.
hem geen plants aan in het rijtuig ; met een korteD ruk
had hij 't portier dicht g eslagen.
De jonge dokter trad in de sporen, die zich langzaam
groefden in de sneeuw. Stug klonterde die aan zijn voeten.
Een koude wind suisde door de boomen, telkens vielen zware
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kluiten ploffend van de takken. Op zijn moeilijken gang
naar huis voelde hij zijn grieven als schrijnend wee. Hij
wrokte tegen den ouden man, die nu gedoken in den wijden
pels, zacht geschommeld in de kussens van de weeldekoets wellicht slapen zou den slaap des rechtvaardigen ... .
„de man van ondervinding" .... morgen zal hij als vriend
W ill y's vader opwaehten aan 't station, mevrouw v a n
He urn e had hem dat opgedragen ; dan zal hij hem de
hand drukken, hem verzekeren dat hij alles heeft gedaan
wat hij kon .... ook in zulke opdrachten een man van
ondervinding ! .. .
Het was niet ver, van Evezate naar zijn huffs, maar de weg
viel hem lang. Het stoomketeltje verveelde hem, dat belette hem zijn hand to verwarmen in den zak van zijn overjas.
A n n a had 't hem g ebracht, beneden in den gang op het
laatste oog enblik. „De knecht kan het ook morgen wel
brengen," had ze aangeboden, maar toen ze zei : „u kunt
het misschien nog noodig hebben," had hij 't aangenomen .. .
lastig nu, 't was alsof de vingers hem bevroren ... A n n a
... ja zij dacht aan alles, hoe bedroefd ze ook was.. . want
ze hield van 't kind... A n n a is een geboren verpleegster.
Hoe rustig bleef ze, hoe goed begreep ze W i. l 1 y's lijden en
liielp ze haar, voorbeeldig zacht .... Arm kind... „juffie,
j Dat was Ann a's loon geweest voor Naar lange
toewijding. Nu zal Naar hulp niet meer noodig zijn. Ze zou
't weer kunnen probeeren in 't ziekenhuis, ze is nu veel
sterker dan toen ze het daar moest opgeven .... Weer
galmde de zware klok boven in den ouden toren, eenmaal
slechts : een... De dokter wist niet vat ze afriep, hij had
geen besef van 't hoe laat nu, dacht er niet aan. Ook
verwonderde 't hem niet, dat er nog licht brandde in zijn
huis ; weldadig deed het hem aan, dat vriendelijk verlichte
raam van zijn gezellige buiskamer, daar wachtte Em m a
hem, en zou hij er over kunnen spreken, hij zou zich verantwoord voelen nadat hij Naar alles had gezegd. Aan Naar
deelneming twijfelde hij niet, aan hare instemming evenmin.
Zij had hem zien komen . Licht en vlug hoorde hij Naar
stag boven op 't portaal ; terwijl hij de sneeuw van zijn
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voeten stampte en de witte vlokken schudde van pelsmuts
en s chowders zag hij haar de trap of komen naar hem toe,
een blonde verschijning, ter verlicht door het flauwe schijnsel
van het tot uitgaan nijgende ganglampje.
„Eindelijk !" sprak ze, staau blijvend op de laatste trede
in afwachting tot hij klaar was, niet als g ewoonlijk met
hem binnen gaande in de huiskamer : „Wat is er ?" vroeg
hij, haar volgend naar boven. ,,Jo is ziek, ik heb zoo verlang d dat j e kwam" ... Een bang voorg evoel rees in hem
op. lIij ook :' Ja, hij ook, zijn eenige liefste lieveling. Hij
hoorde 't al, nog voordat hij de kamer binnen trad, dezelfde
hoest als die van \V ill y. E n m a verhaalde hem dat J o
al wat 1 usteloos vas then ze hem uitkleedde, dat ze hem
en hem lekker had toe gestopt,
warme mel k had geg e ve
slat hij was in g eslapeu maar dat hij teg en twaalf uur was
wakker gewordeu door eon holleu, naren hoest net zoo'n
hoest als verleden jaar. ,,Ik kon niets doen" .... antwoordde ze op zijn vraag vat ze gedaan lead „ik hoopte
dat j e thuis z oudt komen elk oog enblik ... wat bleef je
vreeselijk lang weg ! vas 't niet op E v e z a t e geweest
dan had ik je stellig laten hale., ik durfde niet... kijk
nu slaapt hij; maar hoor eens hoe het zaagt in zijn borstje ..."
Terwijl ze nog sprak had de dokter het stoomketeltje gevuld ; de wasem spreidde zich weldra over het kleine ledikant.
E in m a zag hem doen, g erust nu; H e r m a n zal hem
beter maken.. Samen stonden ze op to letten, zoo stonden
ze al voor menig kinderbedj e, als ze met hem meeging in
de armenpraktijk bij moeders die goon tijd en geen ervaring
hadden voor 't Verpleg en van haar zieke kinderen, eergisteren nog bij M i e k e K 1 e i n... diphtheritis was dat...
erg benauwd, maar ze hoestte niet zoo. Herman luisterde,
gebogen over kleinen J o. Toen hij zich oprichtte las hij in
E m m a's oogen dezelfde vraag van W ill y's moeder : „Is
het erg met hem ?" Doch eer hij geantwoord had zag ze
het kind onrustig woelen ... daar was hij weer, die blaffende
hoest... Zij richtte het jongske op, hij klemde zijn armen
om haar hals, d_rukte zijn hoofdje aan Naar Borst, snakkend
naar adem. Zij liefkoosde hem en sprak hem toe met zachte
LZ
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woordjes : „mijn ventie, mijn sehat." De eerste injectie was
geschied. „Paatj e doet Jo k e pijn" had hij even geklaag d,
maar then E m m a het klamme hoofdje neergevleid had op
het kussen, hadden de armpj es Naar losgelaten.... Jo k e
sliep in.
H e r m a n hoopte dat het kwaad bezworen zou zijn.
E m m a twijfelde er niet aan. Nu hij maar bij Naar
was. Zij had wonderen gezien van het serum. Nauwelijks
waagde ze het zich to bewegen, ze tuurde naar den Witten
wasem, die J o k e hulde in weldadigen damp. Toen eensklaps zich herinnerend, op het keteltj e wij zend fluisterde
ze: ,,Nloesten zij 't niet houden op Evezate ?" H e r m a n
schudde van neen. „Hebben ze een ander " vroeg ze weer.
„'t Was niet meer noodig ." Hij had di.t willen zeg g en, heel
gewoon, maar voor Naar was er iets in zijn stem dat hem
verried ; en na hem to hebben gang ezien zonder to vragen,
begreep ze: „O H e r m an, hoe vreeselijk !" Hij zat tegenover haar als een schuldige. Maar zij dacht niet aan schuld,
er welde een g root, innig medel ij den in Naar op, medelij den met hem. „Juist daar" vervolgde ze. „Ik was er niet
alleen" troostte hij. Doch Emma was al verder : „W ill y
dood ... arme kleine W ill y. . ." Coen weer vragend : „Ontzettend geleden zeker ?" H e r m a n stemde toe. „Zoo plotseling" vervolgde ze, „W ill y was een heel zwak kindje .. .
Was er niets aan to doen ? Hadden ze je to laat g eroepen ?"
„Misschien wel," antwoordde hij kortaf als Wilde hij verder
vragen voorkomen.
Zij meende hem to verstaan als vreesde hij, dat zij J o's
slaap storen zou. Voorzichtig, elk geluid voorkomend, droeg
ze een rieten leunstoel bij de kachel ; zij wenkte H e r m a n,
maar hij, zijn hand leggend op Naar schouder beduidde
haar de plaats in to nemen, die ze voor hem had bestemd.
Eerst tegenstribbelend, toen toegevend zette zij zich neer, het
hoofd zóó geleund dat ze Jo zien kon. Hij bleef rustig.
E m m a scoot de oogen voor het lamplicht, vast besloten
niet to zullen slapen ; maar toch . . . . weldra waakte
H e r m a n alleen. Voor hem was 't gevaar nog niet geweken
't vertrouwen niet volkomen.
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Terwijl hij zijn jongen gadesloeg kwam dat andere
kind hem weer voor den geest . . . dood, en het drong
zich aan hem op, dat het zijn Jo niet beter gaan zou .. .
Vrouwke slaapt. Zij rekent op mij . . . . zou zij mij ook
tegenhouden als het erg ste noodig was :' Toen zag hij plotseling hoe het wezen zou; het kind in doodsgevaar en hij
zelf het scherpe staal zettend in het teere vleesch . . . En
in de stilte om hem peen zag hij het als lets dat n.aderde,
onafwendbaar, het drukte hem op de Borst. Hij stond op,
luisterde . . . . Jo k e's ademhaling gin.g geregeld . .
het was ads werd die rimer . . . . hij trachtte het van
zich of to redeueeren, dat beklemmende . . . en trad uaar
't venster. Onmogelijk jets to onderscheiden buiten, liauwelijks
teekende de Witte vlakte zich at teg en den zwa.rten hemel,
eindeloos scheen de ruimte. Hulp halen was onmogelijk,
naar (Josterveld, het dichtst bereikbare dorp was 't ruim
een half ulir rijden, in de dikke sneeuw nog langer eii
dan . . . zoii hij Bo e r s in a 's hulp willen v ragen
Nauwelijks weer voor 't bedje gezeten, speurde hij al
de gevreesde voorteekenen, hij zag de handj es zoekend
bewegen . . . . Coen twee groote oogeu die hem aankeken,
half bewust nog. Hijgend ging het borstje op en neer,
toen kwam de hoest . . . „Moesj e, moesj e !" Emma sprong
overeind. Er volgde een hevige aanval, moeilijker nog dan
de vorig e. Zij nam het kind in Naar armen ; met zijn sterke
handjes rukte het aan heur Karen, zijn nagels drukte hij
in Naar Wang. Tranen kwamen Naar in de oogen, dock ze
weerde hem niet af, fluisterde lieve naampj es . . . . zwoegend onder Naar zwaren last . . . . Maar nadat ze hem
weer had neergelegd, sprak ook zij, bitter teleurgesteld :
„'t Heeft niets geholpen !"
H e r m a n deed de tweede inj ectie : zij hield Jo vast
maar wendde het hoofd af. Het deed Naar zeer toen de
jongen, pl otseling opschrikkend, Naar hand greep en: „Niet
does, paatj e, niet doen !" smeekte. Geprikkeld, angstig bleef
hij wakker nu; hij snikte : „Moesj e," zei hij, „J o k e denkt
dat Joke dood gaat."
E m m a boog zich over hem heen, drukte zijn handje
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tegen Naar Wang spreken kon ze niet: „Waarom zegt.
moesj e niks ?" vroeg hij weer. H e r m a n stond bij haar,
hij voelde hoe ingehouden snikken Naar tengere gestalte
schokten. ,,Keen vent" sprak hij, „j e wordt gauw beter
als je nu zoet gaat slapeu, moesj e gaat ook slapen", en.
terwijl hij E m ma opzij deed gaan, dekte hij zelf zijn jongen
toe. Gehoorzaam sloot het kind de oogen en na een korte
poos was de rust weer ing etreden.
Weer liet E m m a zich overhalen om in den leunstoel
to rusten. H e r m a n had getracht Naar opnieuw to doers
vertrouwen, hij hoopte dat ze slapen zou : zij sloot de oogen ... .
toen zagg hij Naar de hander vouwen : zi j bad en biddend
schreide ze.
De slaap kwam niet. Nu en dan richtte ze zich op,
hem aanziende, vragend zonder woorden, dan bad ze weir.
Er was een tijd geweest dat hij ook bidden kon, dat
hij, na om pulp to hebbem gevraagd zich sterker voelde,
Coen hij nog geloofde ; .... nu scheen E m m a hem als een
kind dat spreekt van dingen die niet zijn, vroom vertrouwend.
Van het geloof, dat hij van huis had meegebracht, was
niets meer over. Ze hadden er net hem over geredeneerd,
hem er telkens iets van ontnomen; hij had het verdedigd,.
het bij & n willen houden : ze hadden het uitgerafeld tot
den laatsten draad. Weten en kunnen, dat is kracht, betoogde men, gelooven in je zelf, dat is de groote opgaaf,
de ware, ver-strekkende moraal. In dezen bangen nacht
wenschte hij terug, wat nu heel ver achter hem lag. Een
lichte beweging van het kind leidde hem of .... 't was
niets, maar toch ..... in het borstje bleef het zagen
onverminderd .... Weer moest hij denken_ aan wat komen
zou .... aan het vlijmend staal, het juiste treffen, aan het
warme bloed over zijn hand, het bloed van zijn jongen,
zijn eigen . . . . met scherp vooruitzien stond het voor
hem, hij voelde zijn hart sneller gaan, zijn moed kleiner
worden. Toen sterkte hij dien met zijn wrevel tegen den
man, die niet had gedurfd.
E m m a sliep nog niet. Stil sloop ze naar 't bedj e..
„'t Gaat g oed" ... huisterde ze. Zij raakte het kind niet.
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aan, durfde 't gordijn niet wegschuiven om beter to zien.
Ze zag 't Loch wel dat hij veranderd was, Naar frissche
blozende jongen, dat zijn oogen diep wegzonken in donkeren
schaduw ... „mijn ventie" ... rnaar ze bedwong zich. 'Ten
knielde ze, het hoofd rustend op de saamgevouwen handen.
H e r nz a n stoorde haar niet.... bid maar, arm, zwak
vrouwke, vraag om hulp aan God. Ik weet wel, dat je
zegg eu zult dat God ons kind g enezen heeft, als de operatie
gelukt is ... , maar ik zal niet jaloersch zijn.... Waarom
hielp God Willy niet? omdat Naar moeder 't Hem niet
heeft gevraag d :' Bid maar, het zal j e sterk maker; bid
ook voor mij, slat zal j€ vertrouwen geven in mijn werk .. .
kon , fie maar van God verkr•ijgen dat 't niet noodig zal zijn .. .
Een pair urea Bingen voorbij, traag heensluipend.
E m m a was eindelijk ingesluinerd, zij had g edaan wat
ze kon. God zou hair diet teleurstellen.
Maar tegeu den m orgen wist H e r m a n dat hij het
zoo niet winnen zou. Die aanvallen herhaalden zich, sneller
en hevig er darn to voren, het serum bleek onmachtig, hij
hoopte niet meer. Noode wachtte haj of tot het dag werd.
En net het daglicht kwam een wondere kalmte over hem,
hij kon denken zonder ontroering, kalm overleggen hoe hij
doers zou. Zoodra het noodig was zou hij 't E m m a zeggen,
An n a zou hem helpen. . . zij alleen. . . Met Naar zou het
zijn als stored hij voor een ander kind, een vreemd kind;
zij verpleegster. . . hij. . . de medicus.
Even dacht hij aan Naar. Zou zij deze operatie al hebben bijgewoond :' In 't ziekenhuis noemden de zusters deze
de zwaarste, wie die goed had doorstaan was beproefd ; zoo
zwaar omdat het kind niet mag worden weggemaakt, om
zijn angst, zijn hopeloozen tegenstand, het kind to moeten
dwingen met geweld als het zich verweert, het afwachten
als er nog een aanval komt juist als ze het hebben neergelegd. . . misschien wel daardoor. . . een kritieke operatie. . . ook voor hemzelf die sinds hij zijn dorpspraktijk
aanvaardde gg een operatie meer had gedaan. .. Bo e r s m a
had 't hem niet toevertrouwd. . . hij had Willy laten
sterven. . .
O. E. II 5
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Hij zag road als zocht hij. . . op dat lage bankj e, Jo 's
eigen bankj e kon ze hem zetten, hem vasthouden. . . dan
is 't z66 gedaan. . . en bij zich zelf somde hij op al vat
hij noodig had. Niets ontbrak.
Terwijl hij zich gereedmaakte om A n n a to gaan afhalen, hoorde hij Jo kermen, worstelen in doodsangst ; hij
ging niet bij hem, hij wilde 't niet aanzien, nu.
Toen Em ma het kind had neergelegd, trad ze v66r
hem, trillend van angst en overspanning : „Geef je 't op?
gun je er niets weer aan doen P Zie je niet dat hij sterft a"
Hij antwoordde Naar met de mededeeling van zijn besluit.
Zij verzette zich. „Niet jij," smeekte ze, „B o e r s m a !" Hij
beet zich op de lippen. „Keen, ik zelf," sprak hij beslist,
„er is geen tijd to verliezen." Zij stond besluiteloos, Coen
vroeg ze zacht : „Durf je ?" „Ik kan niet anders, ik ga
A n n a vragen mij to helpen." E m m a voelde dat haar
onrecht werd gedaan, hevig verzet, wreede pij n, booze afgunst stormden in Naar op. „Neen" snikte ze, „neen, zij
niet !" Zij hield hem tegen, maar hij, haar afwerend en
Naar aanziende, strak en koel: „Mask 't mij niet to zwaar,
't is op le ven en dood." Toen boog ze het hoofd en liet
hem gaan.
Terwiji alien in 't groote huis nog in diepe rust wares
was A n n a opgestaan. Niemand anders mocht de kamer
waar W ill y rustte in orde brengen, de stilte verstoren
met druk gedoe. Zorgvuldig schikte ze Willy 's kleine
wereld als kon Naar lievelin g straks ontwaken.
Toen H e r m a n 't Naar vroeg was ze terstond bereid
hem to volgen. Op den weg naar huis besprak hij alles
met Naar en terwijl hij in zijn kamer alles bijeen zocht was
zij naar boven gegaan. E m m a had weer vreeselijke oogenblikken doorleefd ; zij stond bij het bedj e uitgeput, radeloos. A n n a ontstelde bij het zien van het kind: „Te laat a"
fluisterde ze. E m m a durfde niet antwoorden.
Zij zag, dat Ann a de hand hield boven het bleeke
mondj e, voelde aan de moede handj es. Toen hoorde ze haar
het vuur opstoken, de gordijnen hoop ophalen, J o's bankje
verzetten .... ze hoorde alles maar vroeg niets. Zwijgend

783

staarde ze op kleine Jo k e, niet weer biddend nu, voor
haar was alles voorbij, God had Naar het kind afgenomen,
adaar lag het... dood. Dichter trok ze 't gordijn om 't
bedj e, het schelle daglicht schuwend.
H e r m a n leidde Naar naar beneden. 't Was nog vroeg,
in de huiskamer stond nog de thee van gisteren avond, de
uitg ebrande kachel was ij skoud.
Toen hij boven kwam was alles gereed. A n n a had J o
nit bed getild en hem op zijn bankje gezet ; zijn hoofdje
rustte op Naar schoot.
Zij zag niet op toen hij binnen trad. Goddank, het
kind b^ woog zee- }1 uie L, liet lag mat e ^l afgetobd, nail w elijks
bewust.
Zonder weifelell deed h j zijn werk met vaste hand;
toen wischte hjj zorg vuldig het bloed weg condom de woad .. .
het was gehikt !
Als een blinkend sieraad teekende zich het zilveren
buisje of op het blanke vleesch.
A n ii a had zich dapper gehoudeu, ze had in het beslissende oogenblik elken tegenstand van het kind met
kracht onderdrukt, H e r m a n's minsten wenk begrepen. Even
had ze gehuiverd toen ze het bloed zap; vloeien, wetend dat
een onvaste beweging .... .
Nu alley voorbij was liet ze hem alleen met het kind.
Zacht streelde hij Jo k e's wangen, lief koosde hij hem
als vroeg hij vergeving voor wat hij hem had aangedaan.
Nog zittend in de koude kamer vond A n n a Jo k e s
moeder. „Allen goed !" riep ze haar toe. Maar Em m a verroerde zich niet; ze liet zich omhelzen maar g eloofde Naar niet.
Haar wachten was een fang, bang gebed geweest, niet
om redding m aar om berusting. A n n a nam Naar bij de
hand: „Je kunt hem zien !" Toen, eensklaps als nit een
droom ontwakend, Wilde ze A n n a op zij dringen om zich
to gaan overtuigen, maar A n n a hield haar tegen : „Zoo
niet, heel stil, hij ma g je niet merken" ..... „Wees niet
bezorgd", sprak E m m a koel, dock Naar stem beefde.
Zij bedwong zich, behoedzaam A n n a volgend was ze
binnengeslopen. Ze gluurde door 't gordijn, ongezien. Nu
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eerst geloofde ze, ja hij leeft ! ze hoorde zijn ademhalingmet een vreemd geluid als borrelde 't in zijn keel.... zij
zag het metalen buisj e ... O nbewegelij k bleef Jo 's hoofdj e
in het strakke verband, doch terwijl ze hem bespiedde, zag
ze zijn groote blauwe oogen vochtig worden, twee tranen
neerglijden op het kussen .... zijn lippen bewogen zicb
zonder to kunnen spreken : „moesj e" verstond ze. Zij sloeg
't gordijn op zij, een klein wit handj e kwam omhoog, trok
Naar nader ... .
Er welden Been n.ieuwe tranen in de heldere kijkers,
zij straalden met blij den glans.
Toen zij A n n a c? anken Wilde zocht ze haar to vcrg eefs..
In den rieten leunstoel, voorovergebogen, het hoofd in
de handen, zat H e r m a n. Zij legde haar arm om zijn pals
en toen hij Naar aanzag kuste ze hem, innig dankend.
„Zwaar werk geweest" sprak hij.
„God hielp je", antwoordde ze, en H e r m a n stemde toeo..

Drie Cathedralen
DOOR

M. W. MACLAINE FONT.

Reisi nd ru kken.
Hoe houd ik van de Middeleeuwsche kerken ; van hare
hooge g ewelven gaat een tooverkracht nit, ons inwijdend
in hare geheimenissen. Daar was een tijd Coen de menschen
hun.ne gedachten niet wegwierpen op het geduldige papier ;
then dagbladen, tijdschriften en geleg enheidsverzen de huizen nog niet binnenstroomden. Wie toen leed, of bad, of
zijne smart verkropte of juichen kon, tot het hart hem
overvloeide, trok naar het g ebergte, hieuw zich een blok
uit en boeide de bewegelij ke gedachte in het waste graniet.
De oude kerken zijn de boekerijen van die steenen tafelen,
men kan ze lezen, blad voor blad.
Neuchatel.
De kerk van Neuchatel is leeg. De banken spreken
niet: de muren schijnen op lets to wachten. De ruimte is
groot, de menigte verzamelt zich, maar de honderden schuilen weg en makers zich klein. Zij houden zich achteraf, zij
hebben geen eigen karakter, zij verontschuldigen zich bijna,
dat zij bestaan. En Loch, dat bestaan heeft een doel. Het
is een reuzengroote tombe, het graf van Neuchatels Burchtheeren. Daaromheen is de kerk gebouwd, daaromheen ver-
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zamelen zich de burgers. Stout en indrukwekkend staan
daar de Heeren, hoog zich verheffend boven de menigte.De Burchtvrouwen in hare witte gewaden, de handen over
de Borst gekruist in vromen ootmoed, blijven in het graf,
maar zij treden naar buiten. Zij staan in de kerk, hun
zwaard blinkt tegen de pilaren. Het blanke staal van de
harnassen, de duizenden lichtpij itj es van de malienkolders
schitteren en fonkelen in de zonnestralen. Zij staan daar
met open helmvizier, en blikken neder op de knielende
menigte. Zij geven bescherming, maar eischen arbeid ; voor
hen zijn de tienden van den akker, de cyns van den wijnberg, de penning van het koopmanshuis. De stad die afdaalt van de hellingen der hoogte, die zich uitbreidt aan
Naar voet, heeft geen eigen naam ; zij is de nieuwe burcht
der Heeren: Neuchatel. Eeuwen na eeuwen zijn de burgers
naar omhoog geklommen, zich vereenigend om de Heeren der
Burcht, zich verzamelend om hun graf, wit als de mureu
der kerk, zich verontschuldigend, zich uitwisschend... .
Bern.
„Ces Messieurs de Berne !" zeggen die van Neuchatel
niet zonder een zweem van minachting. „Ces Messieurs de
Berne... !"
Ziet hoe zij de kerk zijn binnen gestroomd met het
voile, frissche, bonte levee der Middeleeuwen. Geen plekj e
is er ongebruikt gelaten. In de koorbanken zijn zij gebleven,
zooals zij zich er eenmaal nestelden. Welk ecn Lange optocht
van ambachten en gilden, niet in pronkgewaad, maar in het
werkpak, veelverwig, vol afwisseling. Die burgers, zich zelf
bewust, schamen zich hunnen arbeid niet. De visscher sleept
zijn net voort, de smid heft den Kamer op, zijn linkerhand
houdt de tang, die het gloeiende ij zer vastknij pt. De schoenmaker slaat het vreemd gevormde voetbekleedsel op de leest,
de timmerman staat daar met Kamer en meetstok. De huismoeder, met opgestroopte mouwen haalt het linnen door
het schuimend zeepsop. De wever en de looier, de steep,
houwer en de metselaar, de boer en de herder, allen om^
ringen zij het altaar. Ieder beeld met groote zorg ont-
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worpen en voltooid is een model van statige schoonheid
of dartele bevalligheid. Hier heeft de kunst de platheid
van het dagelijksche weggenomen en wijding gegeven aan
de eentoonigheid van het leven.
Het is het alledaagsche, naderend tot het verhevene ; de
verschijnselen van den wegvluchtenden tijd wortelend in
de eeuwigheid ; het is de verzoening van den moeitevollen
arbeid der menschen net de heilig e sabbatsrust in God.
En hoe g elukkig heeft dit yolk zich g evoeld ! Plotseling
barst de vroolijkheid uit bij die ernstige werklieden. Aardige
kinderg estalten s toeien om de zware druiventrossen ; zij
klauteren de ba uken «p en af; kobolts en dwerg j es kruipen
-r order d(u)r. Zelfs de oubehouwen berern nadereiii tot het
heilige. Voor Been enkele van z3jne aandoemngen en beLeerten heeft dit yolk zich behoeven to schamen; in zijn
vroohjkheid is geen spot, in zijn luim been bitterheid. Het
is eeu fi_ere krachtih e geest, die wist, wat hij Wilde en het
kon volbrengen. Het is het yolk dat zijne vrijheid behield,
ozndat het, diep in zijn ziel, den prijs ei• van voelde. Want
zie daartusschen het borate g ewoel van den arbeid en het
dartele spel van den g eest, de fij nbesneden streng e gelaatstrekken van die krijgslieden wier zwaard gereed is to strafen
wie inisbruik, als wie inbreuk maakt. Zie daar boven waarschuwend, toeziende en zegenend die wolk van getuigen :
die soli are apostelen en profeten !
Ces Messieurs de Berne...
Con stanz.

De kerk is tweeslachtig. De Romaansche bouw eindigt
plotseling en zonder eenige reden verheffen zich op het
breede, zware muurvlak de ffijne, kantige lijnen der gothiek.
Niemand gaf zich moeite, de tweespalt to verbergen. De
r. ondboog eindig t, de spitsboog vangt aan, alleen gescheiden
door een schrille lijn. Het hindert, het doet pijn, het gevoel
lijdt er door. Meer nog: het ontroert de ziel. Want pier
werd geledeni, zwaar en bitter, hier werd het yolk verminkt
en afgesneden van zijn voile en vrije ontwikkeling. Zijne
vleugels werden geknot, zijne wieken afgeslag e,
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Constanz, de stad waar het eerste morgenrood der Hervorming de zielen verheugde, waar de groote gedachte van
vrijheid van geweten het eerst de harten kloppen deed
maar waar de keizers en de pausen hunne concilien hielden
met een Leger dat angst en schrik verspreidde en een pracht
Constanz is onverzoend.
die de oogen verblindde
H u s s werd er gevangen genomen, overgeleverd, veroordeeld en verbrand : het yolk sleepte zelf het pout naar
zijn brandstapel en schreef regelen vol spot op de muren
waarbinnen hij verraden werd. In de kerk, waar zijn stem
weerklonk, wordt nu de mis gevierd en jaar in jaar nit
sleepen de priestergewaden om het hoogaltaar, uitwisschend
iederen indruk van zijn voet.
't Moge zoo zijn,.... Loch is H u s s de held van het
yolk. Men scheldt hem ketter, maar men voert u naar de
plaats waar hij den marteldood stierf. Men doet u opklimmen
naar de zaal waar hij stond tegenover Paus en Keizer en
nochtans volhardde. Men leidt u ter beevaart naar de kleine
cel aan het weer, waar hij gebonden nederlag. Hier werd
H u s s verbrand, de afvallige, de scheurmaker, die de schennende hand uitstrekte naar het heilige, het onaantastbare ;
zoo spreken de lippen. Maar een geheime aanraking met de
hand vestigt uw oog op een beeld en gij ziet den geloofsheld op den brandstapel en Christus die tot hem nederdaalt
in het midden der vlammen, die de hand hem legt op de
hijgende borst en hem in het oor fluistert : Wel u, gij getrouwe !
O, Constanz is vol tweespalt en onderdrukt verlangen.
Constanz is onverzoend !
Daar is de kerk waar hij werd uitgeworpen, pier de
zerk waarop hij stond en die geen vocht weer wil opnemen,
sedert zij zijne , tranen indronk. Ginds zijn de gestoelten
der prelaten, die hem afsneden van hunne gemeenschap.
In die bankers heeft het yolk zijn oordeel neergeschreven.
Het is geen humor; geen spelende geest, maar de bittere
spot der gewonde ziel. Het zijn vrorn elij ke voorstellingen
van Christenridders die de machten der hel overwinnen,
maar met een grijns aan het slot. Het zijn eerwaarde
priesters en monniken, maar met iets onnoembaar vuils en
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laags. Hoe wel kennen deze heiligen de wereld, hoe
hoed weten ze haar to gebruiken in vormelijke schijnheiligheid. Het is al de rij ke opschik van den triumfator met den
grijns van den man die zijne doodswonde schrijnen voelt.
Het is het ongeloof in de zegepraal van het heilig e, het
is de verlammiug van het hart.
Het volk dat zich verdrong om keizer ell paus terwijl
het zijn profeten doodde en steenigde die tot hem g ezonden
waren dat yolk heeft onder deze g ewelven zij n vertwijfeling uitgestooten en wie dien kreet verstaat na zoovele
eeuwen, die doet hij nog het harte samenkrimpen.
Neuchatel, met de forsche kracht van haar overheerschen.den adel, eenzaam staande en hoog tronende.
Bern, net de bonte en schitterende openbaring van
Naar werkzaam en tier volksleven.
Maar o Constanz, met haar verkracbt gewete ?

Oud-Moedertje's Bruidskrans
DOOR

P. C. J.

Oud-Moedertje, steeds nog bedrijvig,
Loopt ijverig keen en weer,
INn staat ze voor d'oude commode
Vol schatten van weleer.
Oud-Moedertje opent het meubel
Met ietwat bevende hand,
En ziet er 't linnen gestapeld
Naast echte, oude kant.
Het riekt er naar thij m en lavendel ;.
Dat doet Oud-Moedertj e goed,
Het is, als brengen die geuren
Weemoedig Naar een groet.
Oud-Moedertj e opent een lade
Met brieven, reeds oud en geel,
Bewaard bij verk]eurde kleeren
Van zijd' en van fluweel.
Hier zijn ook portretten en strikj es,
Geborgen naast lint en veer;
Een pakj e nit een der doozen
Legt zij behoedzaam veer.

/J

Dan plotseling, met een fij n blosj e
Op 't rixnpelig, oud gezicht,
Ontknoopt ze 't rose faveurtj e
En schuift de la weer dicht.
Los wikkelt ze langzaam de vloeitj es.
Wat of toch het bandj e omsluit ?
De krans van oranj ebloesem,
Die z' eenmaal droeg als bruid !
TTit Moedertj e's lief-zachte oogel
Welt stilletjes een traan :
l ij z iet zich ,j ong en gelukkig
Weer naast haar bruigom staan.
Ret is o zoolang reeds geleden,
Toen sierde die krans Naar hoofd.
Juist heden voor ijftig jaren
I{eeft zij hem trouw beloofd.
Weer voelt ze den blik zijner oogen,
Voelt nogg den druk zijner hand,
Yuen ginds in 't landlijke kerkje
Geknoopt werd Liefde's band.
Oud-Moedertj e denktt aan 't verleden...
Hoe land• bleef ze reeds alleen
Zie, de rimpelige handen beven ;
5til staart ze voor zich heen.

Een yolk en een staatsgreep.
Een paar opmerkingen over het Finland onzer dagen. ')
DOOR

IVAR BERENDSEN.

I.
Vier maanden van het jaar is Finland met sneeuw bedekt ; is zijn Lang uitgestrekte kust door het ijs ingesloten ;
zijn tienduizende meren zijn even zoovele verkeerswegen
voor de steden en worden daartoe ook door de regeering
gebruikt ; zijn ontelbare waterloopen, bergstroomen, beekj es
en rivieren zijn verstijfd. Alleen aan de meest zuidelijke
kust zijn in de laatste jaren twee, vroeg er slechts ern,
winterhavens open, als eenzame vensters naar West-Europa
toeg ekeerd ; verder gaat alle handel langs den langzamen
weg over land, en moet alle verbinding met Europa
den zeer grooten omweg over Rusland waken. Eenzaam,
afgezonderd, zwijgend ligt daar het groote land (tien maal
grooter dan Denemarken) en strekt zich met zijn op sommige plaatsen zoo dun gezaaide bevolking van den breedte1) Dit artikel, door den schrijver mede voor

Onze Eeuw bestemd,

zou gelijktijdig hier en in een Deensch tijdschrift het licht zien. Door
vertraagde verzending verschijnt het evenwel in On ie Eeuw een maand later.
BJEDACTIE.
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graad van Stockholm naar het noorden ver over den poolcirkel uit.
Zulk een afzondering
zoover van de buitenwereld,
altijd op zichzelf aangewezen moet wel haar stempel
drukken op de bewoners van een land. Zij komen er toe
om weinig to spreken ; een geheim is hun goed toevertrouwd ;
zij worden onaandoenlij k, naar binnen gekeerd, aan oude
gewoonten g ehecht ; en dit alles ontaardt licht in koppigheid,
star conservatisme, achterdochtigheid. Een finsehe Boer
is ook werkelijk eezi stifle fig uur, vierkant en norsch in
zijn optreden, stijf en conservatief in zijn meeningen, achterdocliti en zwijgeiid.
Ge kuu.t ii licht glenken, dat in zulk ee:u noordeh k
land de winter lip ng en streng is. Maar wie het niet g ezie_u
beeft kan zich moeilijk de woestheid van de lente voorstellen. Zij is kort, maar geweldig. Voor ons die iv het
g ematigd Midden-Europa wonen breng t de wisseling der
jaargetijden geen omwenteling to weeg; in Finland is zij
werkelijk als een oproer, de bruisende, ziedende, ruischende
lente, die met een oer-krachtigen ruk de ijsboeien verbreekt,
de g eboudene wateren bevrij dt, de watervallen weer doet
ruischen, aan de g olven van zee en meer nieuw leven
schenkt. Overal water, en nog eens water dat zich een
weg baant. De dag dat het ij s losraakt is in Finland
een jaarlijks terugkeerende opstand der natuur tegen
den unnatuurlijken dwang haar opgelegd ; een opstand
waarbij bruggen, huizen en dijken worden medegesleept,
overstroomingen ontstaan, ieders pols ,j aagt, ieders hart
sneller klopt. Kort, wild, g eweldig.
Ook hiervan vinden wij den invloed terug in den
bizonderen aard van het finsche yolk. Onder de kalme
oppervlakte van den Fin sluimert altijd het heftig, ongetemd, plotseling opvlammend vuur van een wildeman.
Vooral in Oosterbotten, waar in de lente de waterers het
wildst bruisen en de overgang het geweldigst is, vindt
men een onbedwingbare en plotselinge opvliegendheid, die
de eerste maal verrast.
Zie dien twist tusschen twee Oosterbotters; ik zeg zie,
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want ge hoort niet veel. Ze doen hun mood niet open.
Maar .... op eens flikkert „puukkoen", het mes dat ieder
boer in zijn gordel draagt, door de lucht, en het bloed vloeit.
Is de lente in Finland geweldig, de zomer treedt op
als een zonnige, blij de natuur-idylle. Weinig of geen
onweer ; stille heldere 'warmte zonder wind; lichte, al to
lichte nachten, in het zuiden een paar uur half donker,
in het noorden de middernachtzon. Een schooner zomerlandschap als dat van Finland, met de g estadige afwisseling
van heldere meren, boschrijke eilanden, donkere pijnboomen
met nieuwe lichte scheuten, trotsche, ruischende sparren,
door lichtkleurige berken afg ewisseld, vi u dt de toerist nerg ens.
De toerist, neen. Maar de boer die den harden steengrond
bewerkt weet dat de zomer zijn grooten, onnatuurlijken
vijand herbergt : de nachtvorst. Een nachtvorst vernietigt
de moeite en inspanning van maanden. En dan dreigt het
noodjaar. Tusschen 1860-1870 had men voor het laatst
een Bier vreeselijke jaren met al zijn verschrikkingen,
eerst winter tot ver in den voorzomer, toen nachtvorst in
Juli
een jaar waarin bij de 100000 men schen stierven
door gebrek, honger en ziekte.
Een yolk dat beschavin g voortbrengt in dat hooge noorden, onder deze voorwaarden, een yolk dat de schrijf- en leeskunst tot in den laagsten stand verspreidt, en scholen sticht
die tot voorbeeld kunnen dienen, dat na elken tegenslag
zijn strijd tegen de natuur weer hervat : zulk een yolk krijgt
eenige karaktertrekken die waard zijn om bij stil to staan.
Ik wil hier niet spreken over de beteekenis van den arbeid
in zulk een land, ofschoon hierover belangrijke vergelijkingen
to maken waren; maar in ons verband is voornamelijk op
twee punten de aandacht to vestig en.
Het eerste is het gevoel van g emeenschap. Van de
weer dan twee en een half milli.oen menschen in Finland
woonden in 1896 bijna 2.300.000 in gemeenten op het land,
en slechts kleine 300.000 in de steden; van de stadsbevolking woonde bovendien omtrent een vierde deel in de
hoofdstad, terwijl van de andere steden geen de 30.000
haalde, slechts 6 weer dan. 10.000 inwoners telden ; de klei-
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.ere steden hadden van 1000-2000 inwoners. Het finsche
y olk is dus een dorpsbevolking. Verder een yolk van den
derden stand. Uiterst weinig groote b oederen ; het groote
verschil in lotsbedeeling bestaat tusschen de grondeigenaars
en hen die geen grond bezitten ; maar het is een verschil
in welvaart, niet in stand. Daarenteg en is er in Finland
een hoogere stand die zich zeer voelt, maar het is slechts
een kleine kring, die geen macht (en trouwens ook geen
behoefte) heeft om op zichzelf to staan ; steeds klimmen er
personen van lager stand daarin op. Dus al dadelijk een
bizon der gelij k niveau.
Wau_neer nu daarbij op alien de harde hand der natuur
gelijkelijk zwaar drukt, wordt zulk een yolk tot een unafscheidelijk bij elkander hoorende massa gekneed. Daardoor
is het finscie yolk een yolk gewordeu ; oorspronkelijk vas
het dat niet. .De finscle en Finsch sprekende staznmen,
die het hoofdbestanddeel uitmaken, en die bijna geen stamverwanten hebben in het beschaafde Europa, zooals ook hun
taal jets geheel oneuropeesch is enkele kleine stammen
nit de Oostzee-provincien en de Hongaren vormen de geheele,
deels verre, verwantschap der Finnen zijn oorspronkelijk
ongelijksoortib en bevoclten elkander dapper, nog in den
historischen tij d. Hierbij komeu nog r aim 300.000 Zweden
en Zweedsch sprekende, deels nit de volksklasse, deels nakomelingen der van elders gekomene zweedsche beamten
en adelijke geslachten ; verder vermengingen van de finsche
stammen, en vermengingen (bijna alleen in de hoogere
Standen) tusschen Finnen en Zweden ; eindelijk enkele lapsche
bestanddeelen, en enkele russische in het oosten. Dus oorspronkelijk de liefelijkste verwarring. En flu! Een saamverbonden yolk, dat zich een voelt, dat voelt bij elkander
to behooren en van alle anderen to verschillen. Oorspronkelijke eenheid is goed; gewrochte eenheid is ook niet to versmaden.
Het tweede waarop ik den nadruk wil leggen is het
zelfgevoel dat de beschaving door den arbeid aan de Finnen
heeft gegeven. Er zijn vele graders tusschen zelf bewust
pochen en een onbewust natuurlij k on of hankelij kheidsgevoel ;
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die alien komen voor in dat y olk, ook de minder aangename
vormen er van. Daarentegen vindt men onclerdanig hei%d
slechts zeer sporadisch en wel buiten de oostelijke grenzen,
waar groote gedeelten van het tegenwoordige Finland gedurende drie kwart eeuw er van losgescheurd waren en
onmiddellijk onder Rusland stonden. Nog vindt men daar
niet weinige grieksch-katholieke boeren, terwijl toch Finland
luthersch is; de Russen die daar goederen verkregen vestigden er russische boeren op; russische beamten, russische
pachters, russische priesters, russische wetten prentten daar
in die drie kwart eeuw eenige onderdanigheid in; en
zelfs heden, 100 jaar nadat deze streken weer met Finland
vereenigd zijn (1811), is de onderdanigheid nog niet geheel
uitgeroeid zoodat dan ook de leeskunst alleen Kier in
het oosten niet geheel is kunnen ingevoerd worden.
Maar het zelfgevoel der Westfinnen en Savolakkers
komt slechts to scherper uit tegen dien achtergrond. Een
Oosterbotter zou niet alleen uiterst verbaasd zijn als men hem
Wilde inprenten dat hij zich moest bukken voor zijn meerdere, maar hij zou zich verbazend ergeren als hij hoorde
hoe menschen die hij zijn landslieden noemt voor u kruipen
en uw jas kussen als ge hun but binnenkomt. Zweden
moge veel op zijn geweten hebben tegenover Finland gedurende de eeuwenlange vereeniging der twee landen, de
persoonlijke vrijheid werd nooit gekrenkt, en de ordeningen
van het land werden streng beschermd door de wetten.
Achting voor de wet, die zeer diep wortelt en de misdadigersstatistiek van Finland eenig gunstig doet zijn in Europa,
is een erfenis die de Finnen van de vereeniging met Zweden naar die met Rusland hebben medegenomen. Zonder
de Bering ste ironie spreekt men in Finland dikwijls en
gaarne over de „heiligheid der wet".
En wat zien wij als wij letten op Finlands historische
ontwikkeling naar buiten ? Een land dat eeuwen lang de
aangewezen kampplaats was voor Zweden en Rusland, met
al de verwoestingen die dat medebrengt, en welks boeren
moesten meetrekken in den strijd op alle groote slagvelden
van Europa in den tijd van Zwedens grootheid. Aan het
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ergste tijden van den „zwarten dood" herinnerde ; in het
begin der 18d0 eeuw het land als een wrak zonder stuur,
weinig bevolkt, verwoest door den oorlog tusschen K a r e 1
XII en Peter den Groote den grooten krijg in
bet midden der l8 eeuw de kleine krijg, hetzelfde in
klein er verhouding in den oorlog tusschen Zweden en
keizerin Eli s a b e t h; in het eerste tiental der 19 d0 eeuw
de laatste verterende oorlog om het verbond met Zweden
to redden. En telkens beginners zij weder van voren of aan,
die zwijgende boeren daar in het noorden nemen den
strijd weder op tegen den ondankbaren bodem, tegen worst
en verwoesting , als mieren in hun vernield nest. Zoo hebben
natuur, arbeid en g esehiedenis het y olk g evormd, dat in
het Bind der 19 eeuw gewapend moest zijn tegen een
staatsgreep van zijn v orst, van hem die behalve over die
2000000 arme Finnen alleenheerscher is over honderde
rnillioenen.
Een zwij gzaam, onb uigzaam, barsch yolk, woest, zelfbewust, trotsch, onverbrekelijk in zijn solidariteit, dat weet
wat wet en recht is, dat wet en recht handhaaft en gehandhaafd wil zien. Een y olk dat niet aantrekt door zijn uiterlijk
en zijn optreden, geen duimbreed wijkt en gee j ota opgeeft om beminnelijk to schijnen. Zij dulden veel en lang,
maar laten niets vallen van hun eischen.
11.
De staatsgreep van 1899 kwam niet als een meteoor
op Finland neervallen ; reeds onder A 1 e x a n d e r I I I zag
het er bij tijden dreigend genoeg uit. Maar wij moeten
ons wachten bij de beschouwing van de dagelijksche
onderdrukking to vergeten wat daar van Ruslands zijde
achter ligt ; wij mogen voor de bizonderheden het beginsel
van het geheel niet voorbij zien. Wij hebben geen recht
to meenen dat de onderdrukking van Finland het gevolg is van een toeval, een persoonlijke wrok, lage boosaardigheid, heersehzucht. Neen, ook aan de zijde van IRusland
0. E. II 5
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is het een beginsel, een groot schoon bewonderenswaardig
beginsel, waaraan de hoogste idealiteit en het meest trotsche
zelfgevoel ten grondslag ligt, dat leven en kracht aan de
beweging heeft gegeven. Niemand heeft mij ooit aangezien,
of zal dat ooit doen voor een man die den strijd tusschen
Finland en zijn vorst beschouwt als een strijd tusschen
west-e uropeesche beschaving en aziatische of half-aziatische barbaarscheid ; noch wil ik flu of immer van de verdediging van Finland overgaan tot een aanval op Rusland
en zijn beschaving, die een andere is dan de onze, maar
daarom niet minder vatbaar voor ontwikkeling en niet
minder rijk aan beloften. Slechts waar deze twee beschavingen
in botsing komen en de russische de aanvallende partij is,
sta ik aan den leant der verdedigers ; niet omdat de russische
de minste, maar omdat zij een andere is, die zonder recht
den vrede verstoort. Finlands recht en Finlands vrede zijn
mijn twee uitgangspunten; ik laat gaarne aan anderen
over om een klaagzang aan to hefen over de verdorvenheid
van Rusland; ofschoon ik moet toegeven dat sommige der
middelen waardoor de staatsgreep tot stand kwam onaannemelijk genoeg zijn. Ik wil in zeer korte trekken duidelijk
trachten to waken dat hetgeen gebeurd is, moest gebeuren
onder de aanwezige voorwaarden.
Zweden was een constitutioneele monarchie, Finland
had als een deel van Zweden deel aan de constitutioneele
rechten : wetgevende vergadering, onafzetbare rechters, gelijkheid voor de wet, zekerheid tegen misbruik van gezag,
onaantastbaarheid voor persoon en bezit, tenzij naar wettelijke uitspraak enz. Finland werd van Zweden losgescheurd,
en door den russischen keizer, alleenheerscher in Rusland,
werden zijn grondwetten, godsdienst en privilegien plechtig
bekrachtigd ; m. a. w, het zette zijn constitutioneel bestaan voort ; eigen beamten, eigen taal, eigen recht, later
eigen munt, altij d eigen administratie, eigen leger, wetgevende vergadering, eigen vertegenwoordiger bij den keizer
in Petersburg (minister-staatssecretaris), eigen regeeri_ng
(senaat) in zijn eigen hoofdstad. Kortom een constitutioneele
Staat, dock zonder buitenlandsche politiek, diplomatie of
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vloot, in onverbrekelijke verbinding met het alleenheerschende
Rusland; en deze geheele toestand berustend op een keizerlijk
woord, vele malen plechtig herhaald, en telkens tot nu toe
plechtig en volkomen eensluidend herhaald door zijn opvolger, met inbegrip van den tegenwoordigen Gzaar.
Laat ons nu op IRusland zien. In de eeuw die achter
ons ligt heeft zijn macht zich ongeloofelijk uitgebreid ; in
het land zelf zien wij het panslavisme zich ontwikkelen
als de graote geestelijke macht onder het yolk. Zijn
voornaamste representant in ooze dag en Po b j e d o n o ts e f f is tevens het hoofd van de grieksche katholieke
kerk (in Rusland altijd de orthodoxe 'enoemd). In ecu paar
hoogst inerkwaardig e werken (in het Duitsch, Fransch eii
Fugelsch ui tg ekonen) heeft hij f'anatiek, krachtig en in
blinder ijver de al] eenheerschappij en de absolute en principieele voortreffelijkheid van de orthodoxe kerk boven elken
anderen staatsvorm en godsdienst verdedigd. En gedurende
een menschenleeftijd beheerscht deze man de inwendige
strooming en in Rusland; en verteg enwoordigt to g elij k de
alleenheerschappij, de orthodoxie en het panslavisme.
bij Wiens dood Alexander III
Het was Katkoff
zeide dat Rusland een vader verloren had die de gedachte van het pan slavisme het krachtig st en meest konsequent aan de Russen zelf duidehjk maakte. Zijn theorie komt
in het kort hierop neer : het romaansche ras heeft in
Europa geheerscht, op het oogenblik heerscht het germaansch-angelsaksische ; weldra komt het slavische aan de
beurt. Aau de Slaven behoort de toekomst ; maar aan het
hoofd der Slaven staat Rusland. voor hem is Rusland de
heilige bodem, het russische yolk het heilige yolk, oosteuropeesche beschaving heilige beschaving, en zij die er
zich niet naar willen voegen verblinde rebellen.
De panslavisten hebben twee doeleinden voor oogen :
de vereeniging van alle Slaven onder den heerscherstaf
van Rusland: dat is een schoone toekomstgedachte, die rust
in den schoot der goden ; maar het tweede is van actueel
belang, en moet dadelijk bereikt worden, namelijk het
beginsel van de samensmelting van al de in het russische
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rijk wonende volkeren tot een geheel, en dat om hun eigen
bestwil, tot hun eigen geluk. Dat is het beginsel van d&
slavische uniform, nationaal zoowel als politiek, godsdienstig
zoowel als maatschappelijk. Het is zonneklaar dat de panslavistische idee en de grieksch-katholieke propaganda elkander
in de armen moeten vallen. Van Moskou, het heilige
Moskou, zijn beide uitgegaan, en in Moskou vereenigden
zij zich. K at k o f f s blad, de moskousche courant had die
vereeniging geproclameerd ; reeds in K at k o f f s dag en was
dat blad een wonderlijke poespas van orthodox-christelijk
conservatisme en panslavistische toekomst-politiek ; ieder
woord dat er in stond was manna, waarheid als de Bij bel
zelf. Nu de groote man niet weer is, en bekrompen volgelingen van K at k off zijn plaats hebben ingenomen, is het
een leelijk, leugenachtig, vroom, strijdlustig blad geworden, dat niet weer de leiding heeft van de russische
politiek, maar welks razende uitvallen jegens andersdenkenden toch een blik geven op hetgeen zich roert in de
meest bekrompen kringen der panslavisten.
Ret panslavisme zit dus in Rusland op den Croon.
Maar voor alle rechtgeaarde panslavisten en orthodoxen
moet Finland een doomn in het oog zijn. Finland heeft
Been uniform aan, noch een russisch noch een ander; Finland is Been czarenrijk maar een grootvorstendom, Finland.
heeft geen roebels maar marken, Finland is niet orthodox
maar luthersch, Finland wordt niet door een alleenheerscher
geregeerd maar heeft een constitutie ; Finlands financien
zijn niet kwijnend maar bloeiend ; Finlands spreektaal,
wetstaal, schooltaal, rechtstaal, regeeringstaal is niet het
Russisch, ook niet het Slavisch ; en eindelijk heeft Finland
een menigte amten die niet door Russen, maar slechts
door Finnen kunnen worden bekleed.
En dat alles zou men moeten dulden in een land dat
slechts een stuk grensland is, met stroomen bloeds veroverd !
Denken wij nu eens een oogenblik aan de gevolgen die
het hebben moet wanneer een russisch keizer in nauwe aanraking komt met den voorzitter der heilige synode, Pobj edo-
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notseff, een hoop begaafd man, vurig orthodox, overtuig d
panslavist en een aantrekkelijke persoonlijkheid.
In 1887 kregen al deze gevoelens een grooten steun
in het werk van een man O r d i n genaamd, welks titel
luidde : „Finlands onderdrukking" ; een zeer dik, zeer dom,
zeer perfide boek, waarin betoogd werd dat Finland
een provincie van Rusland was even als alle audere
provincien. O r d i n die met documenten, akten en traktaten met een tot in het uiterste gedreven vervalsching sen uitlegkunst omsprong, ontving premien, titels, belooning en en eerbewij zen ; zijn opvatting van de verhoudingen
werd v erplichtend g esteld als g rondslag v oor het g eschiedenisonderwijs in de scholen. Daardoor kregen de panslavisten eezl g eza,g dat hen r•ug steunde, en een arsenaal
plat hun wa,pen s leverde. Van den dag af dat O r d i n s
bock verseheen totdat de feitelijke aanval op Finland
begon, ging geen etmaal voorbij zonder dat een of ander
blad kefte ; men viel over de ongeloofelijkste dingen.
Als het heerlij ke finsche tang koor, die vroolij ke zang ers,
R u d e b e r g 's liederen zong, hieven de russische bladen
een geschreeuw aan : waarover handelen die liederen P Over
krijg en haat. Tegen wien ? wie is de vijand P Natuurlijk Rusland. Zoo groeit er op russisch grondgebied een
j ongeling Schap op die leert ons to paten. Als finsche
bladen sprakeu van onze oostelijke naburen, de Russen,
werd er in koor g eantwoord : landverraad ! naburen, neen,
landslieden, als je blieft i Als de keizer in ofiicieele
finsche stukken grootvorst werd genoemd viel de moskousche Courant nit: de keizer, wat is een grootvorst als
regeerend vorst in een russische provincie ? Als men in
Finland de evangeliscb luthersche kerk de volkskerk noemde
heette het: dus, heilige, orthodoxe kerk, ge wordt slechts
geduld; geduld, geduld wordt ge slechts in een russisch
land. Men zon d russische correspondenten naar Finland
om de zaken to onderzoeken en hun brieven waren echte
klaagliederen ; de Russen werden onderdrukt, niemand kende
Russisch, men kon zijn roebels niet kwijt rakers; en die ing ebeelde Finnen hadden jets dat zij nationale liederen noemden.
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Tot afwis^ eling kwamen er aangrijpende schilderingen
van „tschukonsche" wreedheden, mongoolsche woestheid ; ik
herinner mij een verhaal van een boerenvrouw die Naar
zoon in een grooten ketel kookte. „Zoo zijn de Tschukonen,"
besloot de correspondent (Tschukonen wil natuurlijk zeggen
Mongolen, finsche, laagstaande, deels nomadische stammen in
het noordelijkste deel van Rusland gevestigd).
En het refrein was: Hoelang zal dat mogen gebeuren :3
hoelang zullen enkele separatisten de leugen mogen volhouden dat Finland iets anders en weer is dan een Russische provincie ?
Zoo word de stemming voorbereid.
Het is duidelijk dat er nog maar e€n voorwaarde behoefde
bij to komen, opdat het werk kon beginners: een worst voor
wien het beginsel der alleenheerschappij en de grootheid
van het russische rijk weer beteekenden dan de vorstelijke
belofte, waarop de geheele afzonderlijke positie van Finland
berustte ; die vorst was N i c o 1 a a s I I. De staatsgreep had
plaats op 15 Februari 1899; de keizer verhief zich tot eenig
wetgever in Finland, zoodra het rijksbelang het eischte, en
de keizer behield zich voor om to beoordeelen en to beslissen wat dat rijksbelang is. Het beginsel van het panslavisme en het finsche yolk stonden tegenover e] kander._
Wij zullen nu zien waartoe dat leidde.
III
Den 19en Juli 1898 tot den 19en Januari 1899 werd de
wetgevende vergadering van Finland tot een buitengewone
zitting bij eengeroepen „om den finschen krij gsplicht in betere
overeenstemming to brengen met de in het keizerrij k geldende beginselen." Dat kwam zeer onverwacht.
Den 12 den October 1898 kwam de nieuwe generaal B o b r ik o f f, to Helsingfors ; in zijn eerste amtsrede zeide hij o.a. :
„Er heeft zich helaas een verkeerde opvatting verspreid
over de gronden waarop Finlands verhouding tot Rusland
berust, en eenige Finnen hebben daardoor geen sympathie
genoeg voor de voorbereidingen die dienen moeten om de
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vereeniging to bevestigen. Rusland is een en ondeelbaar,
en de keizer heeft mij opgedragen om aan het yolk de
noodzakelijkheid van de vereeniging van dit land met
het centrism in to prenten. De staatsmacht zal in het vervolg niet dulden, dat hetgeen de aaneensluiting hinderen
zou zich verder uitbreidt." „Eenige Finnen" :
dat is het
g ansche yolk. „Verkeerde opvatting" :
dat zijn de keizerhjke beloften.
,,De staatsmacht zal niet dulden"
dat
is de knoet, die dwingt.
Het werktuig was gevonden. De strijd begirt. Van
russische zijde verwachtte men dat de hoogere standee een
weinig rnisnoegd zouden worden, maar dat het grootste
dee] vaii het yolk zicli zeer spoedig zou onderwerpen. Een
p«litieke wandeli ug in Finlands constitutie ! Het pan.slavisme had immers vroeger op zijn we g nooit een goed aaneeng esloten yolk ontnoet, met een hecht eeuwenoud staatsg ebouw ; tot nu toe had men to maken g ehad of met
r Ong eorg aniseerde bevolkingen of met volken zonder politieke
vastheid. Dus was de dwaling• begrijpelijk.
De landdag kwam bijeen, en de voorstellen ti oor den
krijgsplicht werden vooryelegd, tegehjk met de oti erweginren van de russische comite's. De overwegingen hebben
hun belang verloren nadat de geheele zaak van den krijgspliclit, die de caznpagne inleidde, g eeindig d is met de alg ebeele ontbinding van het finsche leger.
Maar het doel : het herscheppen van het finsche leger
in een russisch korps, de overtollige finsche soldaten bij
de russische troepen ingedeeld, het opperbevel en het leger
uaar Petersburg verplaatst, russische officieren, Russisch
sprekende onderof icieren : dat bestaat nog als een monument van het reusachtige breekijzer dat gebruikt werd.
En de overleggingen staan daar als getuigen van den gedachtengang van den russischen reggeeringsstaf.
Ik kan niet nalaten een paar plaatsen aan to halen.
De eenig st aanwezig e Fin maakte er het comite opmerkzaam op dat er een sterke emigratie zou plaats g rij pen
uit Finland, als de russische krzjgsplicht wend ingevoerd.
Hierop antwoordde het comite : „zulk een emigratie vindt
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aan hun geboorteplaats, hoeveel weer hebben de Finnen
hun geboorteplaats lief; daarbij zijn zij den keizer toegedaan
en met hun gewichtigste belangen aan Rusland verbonden.
vrees voor emigratie is dus op zijn zachtst gezeg d overdreven."
Hoe moet men het noemen als de beste eigenschappen,
vaderlandsliefde, vlijt en loyaliteit van een geheel yolk in
een redeneering tegen hen worden aangevoerd P Eeri andere
aanhaling. Op het voorstel van het finsche medelid kan
het comite geen acht slaan, daar het niet uitgaat van het
feit dat Finland, door de wapens veroverd, als rijkstaal in
zijn gebied niet Finsch of Zweedsch maar Russisch moet
erkennen, daar Finland als russische provincie Ruslands
zonen niet als van vreemde of komst kan bes chouwen. Dit
geeft den Loon aan. De bekrachtiging van den finschen
landdag wordt altijd op hatelijke wijze tusschen aanhalingsteekens genet; want het wordt eenvoudig ontkend dat
de landdag een wetgevend lichaam is; breedvoerig wordt
verklaard, dat men in de voorstellen al het mogelijke gedaan heeft om in to scherpen dat Rusland het vaderland
van den Fin is en Finland slechts zijn geboorteplaats; uit
de hoogte wordt er over gesproken dat de Finnen zich verheffen op hun lees- en schrijfkuust waarvan het nut voor den
krijgsdien st toch maar problematisch is; tegen de finsche
regeering worden beschuldigingen geslingerd van leugen,
bedrog, traagheid, ongehoorzaamheid tegen de wet des
keizers ; om de andere bladzijde wordt gesproken van de
„zoogenaamde" constitutie, de „zoogenaamde" grondwetten,
waarop de Finnen steeds met koppigheid terug komen.
Kortom, nooit heeft een wetgevende vergadering zich ofi.cieele documenten van zulk een soort, toon en kleur zien
voorleggen.
Het bestuur van den landdag
een uit ieder stand,
adel, gee stelijkheid, burger, Boer maakte dadelij k den
24$ten Januari de opmerking dat men in werkelijke concessies
op militair gebied ver zou willen gaan, maar zich geen
enkele schrede zou verwijderen van Finlands bestaan als
staat, het nationaal karakter van het leger, en de waardig-
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heid van den landdag als wetg evende maeht. De generaalgouverneur antwoordde den 30 $ten Januari met er op to
wijzen dat de wetten „besproken" konden worden maar niet
bekrachtigd ; want in zulke zaken had de landdag geen
wetgeveude macht. Den dag daarna hield het geheime
staats-comite in Petersburg zitting, zoo geheim dat niemand
vermoedde wat er gebeurde, toen Bob r i k o f f den 15 Febr.
1899 's ochtends naar Helsingfors terugkeerde met het
manifest van den staatsgreep in den zak. Hij beval aan
den vergaderden tinschen senaat d. w. z. de regeering en het
hoogste rechtscollege vereenigd, 0111 het manifest openbaar
to waken.
Zoo stoild da n de f nsehe regeering en het hoogste
rechtse )llege c) den tweesprong even onvoorbereid als
iedereen ; buiten Helsingfors kwam men nauwelijks to weten
vat er g ebeurde, voordat alles voorbij was. Zou de regeering
en het hoogste rechtscollege aan de onwettigheid zulk een
;limp van wettelijkheid geven als de openbaarmakinb er
van door Finnen medebracht ' Of zou men de openbaarmaking weigeren en open en vrij nit aan den Keizer schrijven dat het een staatsgreep was P Misschien wist hij het
niet P Hij was missehien misleidP De regeering hield vele
voorbereidende vergaderingen, men zocht personen to bewerken, een verg adering van burgers in Helsingfors nam eon
besluit aan, de vereeniging van den landdag gaf rand, en
den 18 den Februari besloot men met 10 tegen 10 stemmen,
terwijl de stem van den regeeringspresident den doorslag g af, tot openbaarmaking . De staatsprocurator protesteerde tegen het protocol; onder hen die tegen stemden
wares bijna al de leden van het hoogste rechtscollege. Dit
was het begin van een verschil tusschen de mannen der
regeering en de opvatting van het finsche yolk, over de
rechte houding tegenover het ingrijpen der centrale macht :
een scheiding die bij alles wat er voorviel, van maand tot
maand grooter werd, naarmate de vergrijpen talrijker en
ernstiger werden en naarmate de regeering en het hoogste
rechtscollege g ezuiverd werden door vrijwillig aftreden, door
g edwongen aftreden, door eervol ontslag, door niet eervol

cos
ontslag, door schorsing, zoodat de regeering, het hoogste
rechtscollege en de staatsprocureur uitsluitend nit de meegaande lieden bestaan. Iemand die er buiten staat kan
dit geschil niet beoordeelen ; maar kan slechts constateeren dat een vast aaneengesloten meerderheid van alle partijen in het land met die meegaande houding ontevreden
is. Onder de politici van naam wordt ze alleen gesteund
door den ouden, gedurende vele jaren alleenstaanden partijchef Y r j o - K o skin en, en in den laatsten tijd door prof.
D a n i e 1550 n, terwijl alle leiders van elke kleur, predikanten,.
adel, burgers en boeren den gang van zaken betreuren.
Want deze eerste afkondiging heeft het der regeering
onmogelijk gemaakt zich verder tegen het afkondigen
van wat ook to verzetten, en de verbittering der regeering
over de aanvallen van haar eigen landslieden heeft haar
zeer
nu en dan tot een verzet gedreven, dat Naar een
zeker valschen schijn zou geven van samenwerking met
Bo b r i k o f f. Den 18' Februari 1899 zonden de regeering
en het hoogste rechtscollege ieder zijn eigen president naar
Petersburg om den worst over den staatsgreep to spreken ;
de staatsprocurator sloot zich bij hen aan ; zij werden niet
toegelaten. Toen het taalmanifest, waarin de russische taal
principieel als de regeeringstaal van Finland vastgesteld
werd den l s ten Juli to Helsingfors kwam, weigerde een
meerderheid van regeering en het hoogste rechtscollege eerst
het openbaar to makers, en een delegatie vertrok met een
protestbrief naar Petersburg; zij kwamen niet verder dan
bij den minister-staatssecretaris, keerden naar huis terug
en het taalmanifest werd of gekondig d.
Bij het besluit van den landdag in take den krijgsplicht
sloot de finsehe regeering zich in hoofdzaak aan en
kreeg een langen neus. Ondertusschen was de zuivering
tot stand gekomen. Het was de laatste poging der regeering
om zich to handhaven ; van Coen of kondigt zij of ;
tegen de krijgsdienst-ukase protesteerde slechts een nit de
regeering, drie uit het hoogste rechtseollege, die dadelijk
hun ontslag kregen ; administreert, straft, vermaant,
slaat reorganisaties voor, vaardigt taal-instructies nit, zet
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a1 deelt belooning en en aanstellingen uit, stelt tractementen
vast — alles precies zooals de staatsprocurator beveelt. Wij
zijn des keizers dienaars, niet zijn raadslieden ; als wij niet
gehoorzamen wordt de geheele administratie naar Petersburg
verplaatst ; wij redden toch altijd de constitutie zoo
redeneeren zij. Dit is de brug waarover met der tijd yolk
en vorst elkander weer kunnen ontmoeten zoo luidt de
beste verontschuldiging die hun weinige verdedigers kunnen
aanvoeren. Ik oordeel niet, ik constateer slechts. En ik moet
bekennen dat ik met veel meer genoegen nu de houding
van het yolk g a bespreken, dan ik er in vond om mij met
die der regeering bezig to houden.
Iv
Den I8 Februai•i had Helsingiors rouw aangenomen ;
later volgden de provinciesteden dit voorbeeld. Den 22sten
I'ebruari reisden de voornaamsten van den landdag naar
Petersburg, zij werden niet door den keizer ontvangen.
Maar reeds aan den avond van 20 Februari was een verg ordering van burgers in het Atheneum to Helsingfors
samengekomen, niem and wist wie Naar had belegd.
Daar werd besloten dat het yolk zelf door een adres tot
zijn vorst zou spreken, de vergadering koos 20 menschen
cam een comite to kiezen niemand moist wie, en de leden
van het comite wisten onderling niet van elkander af; vo6r
zij de eerste moral als comite samenkwamen.
Men besloot dadelijk dat het geheim zou blijven, en
verder dat voor iedere g emeente in het land 500 een
representant zou gekozen worden om als deputatie naar
den keizer to g aan
naar Petersburg als hij daar was,
naar Nizza,, zoo hij daar vertoefde.
De onkosten werden op 2 a 300000 finsche markers
geschat. De comite-verg adering ging to half twaalf uit^en,
v66r twaalf uur had men 50000 mark in een kofliehuis bijeengebracht ; den volgenden avond zeven uur had men
403000, daarvan 7000 van een persoon. Men besloot colporteurs rond to zenden met adressen, en met een toespraak,
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die den 5$ea Maart overal in het land in de godsdi.enstoefeningen zou gehouden worden. De post werd niet gebruikt,
evenmin als telefoon of telegraaf, alles ging mondeling.
Een onbegrensd aantal colporteurs stelden zich ter beschikking, honderde jonge lieden en jonge dames verdeelden
zich in dag- en nacht- vergaderingen om onafgebroken to
kunnen arbeiden. Den 24ste° verlieten degenen die het noordelijkst moesten gaan Helsingfors; het was op den zelfden
dag dat men in Europa Bo b r i k o f f's telegram las : dat
alle verstandige menschen in Finland vol geestdrift waren
over het manifest. Den 2 7sten Februari vertrokken de Iaatste
zendboden. In IIelsingfors en in de steden brachten dames
de adressen rond.
Zoo gingen de zendbrieven rend, zoo ver mogelijk.
Maar erg ens in het noorden kwam men op een plaais waar
men niet verder kon, dat was to Rovaniemi men zegt
dat daar de poolcirkel door den kerktoren loopt ; maar
een Boer daar vond het Loch zoo jammer voor de naburige
stad, Kittala 20 Deensche mijlen er van dawn ; hij
begaf zich in het hartje van den winter op zijn sneeuwschoenen (ski) door de woestenij op reis. De menschen
van Kittala zonden weer anderen op sneeuwschoenen uit ;
en na de inzameling kwam onze afgezant to Rovaniemi
terug ; daar de zendboden uit Helsingfors reeds vertrokken
waren reed hij onmiddellijk 20 mijlen in een slede tot dat
hij een spoorwegstation bereikte en bijtijds to Helsingfors
aankwam. Ergens in het oosten kon men ook niet verder
reizen door het woeste land; een knecht die in kerk was
geweest en mijlen ver naar de but van zijn meester was
teruggeloopen, vertelde van den staatsgreep en het adres ;
toen haalde de Boer zijn eenig geel geworden, gescheurd
oud velletj e papier voor den dag; en schreef „Heer Keizer !
Ik ben geboren in een vrij land; gij en uw voorvaderen
hebt mij beloofd dat mijne beenderen ook zullen rusten in
een vrij land. Ik vertrouw op uw belofte." Hij en zijn
onderhoorigen onderteekenden het; en de knecht werd naar
de stad teruggezonden, ditmaal op het beste paard. Het
adres werd bij de anderen gevoegd. Slechts de mannen
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en vrouwen die schrijven konden moehten onderteekenen.
In het westen van het land vroeg ergens een oude arbeider
of hij er een teeken onder mocht zetten, maar dat werd
hem geweigerd ; hij beklaagde zich er over, want het was
Loch zijn schuld niet, dat die Bingen in zijn jeugd verzuimd
werden, en het was hard om er geen deel in to mogen n emen,
als zijn medeburgers voor hun dierbaarste rechten opkwamen.
Toen bood zijn meester aan hen schrijven to leeren, en
hij leerde het. Pit is de dag van miju leven, waarop ik
het meest trotsch ben, zeide hij, toen hij zijn naam onder
het adres schreef. In de eilandenstreek die zich mi jlen ver
uitstrekt aan het westen van de kust, ging men op sneeuwschoenen van eiland tot eiland, en verzamelde over de duizend
namen. Tk zon tot in het oueindige kunnen voortgaan. ,,Het
y olk zelf moot tot den worst g aan", dat was het wachtwoord.
Den 10de Maa,rt begonnen de naamlijsten in to
komen ; den l4 wist men dat in het hartj e van den
winter, in een dun bevolkt land met slechte comrnuni.catiewegen het enorme aantal van 525000 onderteekeningen was
bij eengebracht. Kinderen onder 18 j aar, die over 11/ 5 millioen
bedragen, afwezigen, soldaten en hen die in het buitenland
waren er afg erekend, hebben 2 van de 5 van het g eheele
finsche y olk tegen het wetsvergrijp geprotesteerd, zonder
voorafgaande agitatie, zonder eon woord in een courant,
slechts uit innerlijken, onmiddellijken drang. „Alle verstandige menschen in Finland verheugen zich over het manifest" zegt Bo b r i k o f f; een kleine schare separati sten nit
den hoogsten stand tracht to vergeefs den jubel van het
y olk to dempen ; zeide de moskousche courant. Het adres
gaf het antwoord.
Den 13 den vergaderden de laatsten van de gedeputeerden
der gemeenten to Helsingfors. Juist werd to Helsingfors
de herinneringsdag gevierd van A 1 e x a n d e r I I, van hem
die zijn grootvorstendom Finland constitutioneel regeerde,
en aan den finschen landdag zijn nu nog geldige grondwet
gaf. Van den winterdag in 1899 tot nu toe is zijn standbeeld in Helsingfors winter en zomer steeds met bloemen
g esierd g eweest.
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In de dagen van 13 tot 116 rij pte het besluit om naar
Petersburg to reizen. Men vernam dat juist in die dagen
russisehe studenten in de straten van Petersburg met de
knoet waren gestraft en er waren voorzichtige manners
die meenden dat de reis moest worden op egeven ; anderen
vaeenden dat de generaal-gouverneur er kennis van moest
dragen eer men op reis ging. Maar op de vergaderingen
konden zij die „het verstand aan het woord wilden laten
komen" geen gehoor krijgen ; een paar maal brak de
plotselinge finsche woestheid tegen dezulken los, zoodat
zij ijlings het spreekgestoelte verlieten, niet zonder schade
voor de meubels der zaal, terwijl Jon a s C a s t r e n Wiens
„stem klonk als die van den finschen beer, wiens winterschuilplaats men to na k omt", de g emoederen in vlam zette
en met jubel werd ontvangen.
Eindelijk den 16den vernam men dat tot het oogenblikkelijk vertrek naar Petersburg was besloten door de daartoe
gekozenen de 450 boeren en de 50 „personen uit anderen
stand" die, naar den koning gingen, bedachten zich niet
lang. S t r e n g ried of om wapenen mede to nemen, ofschoon
als het mis liep men op straat scheldwoorden en slagen
verwachten kon.
En van die adresbeweging, waarvan heel Finland moist,
van die deputatie, die zich vier dagen to Helsingfors had
opg ehouden en vergaderingen had g ehouden, en van het
doel van hun rein hoorde de generaal-g ouverneur eerst een
uur nadat de deputatie vertrokken was. Zoo weet men to
zwijgen in Finland.
Wij zullen de deputatie niet volg g en op haar vergeefschen tocht naar Petersburg om haar keizer to spreken to
krijgen. Ik zal slechts een paar episoden vertellen, die
elk op zich zelf karakteristiek zijn tot kenschetsing van
den gedachtengang en het optreden der Finnen. De chef
van de politie in Petersburg had van de deputatie gehoord,
en zijn eerste gedachte was om haar den toegang tot Ruslands hoofdstad to verbieden. Hier zag men toch van of ;
maar de chef zond zijn eerste gevolmachtigde, baron V.
N o 1 c k e n naar het station met order om de hoofden der
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deputatie dadelijk naar het kantoor van den chef to brengen. De deputatie kwam aan en de baron bracht zijn
boodschap over; maar Jo n a s C a s t r n antwoordde dat
het den leiders onmogelijk was om voorloopig bij den chef
der politie to komen ; als men tijd had en de inkwartiering
bezorgd was, waren zij tot zijn dienst. Baron v. No 1 c k e n
dezelfde die een week to voren order had gegeven om
op de russische studenten los to slaan scheen eenigszins verwonderd dat de bevelen van den almachtigen chef
der politie zoo nonchalant werden opgenomen ; maar hij
boog en vertrok.
De fi_nsche r >pvatting van de wederzijdsche verhouding
tusscheu de burgers en het g ezag !
De audieutie werd g eweig erd, het korte antw ford des
keizers waarin hij verklaarde dat hij niet vertoornd was op
de deputatie, werd voorgelezen ; de minister-secretaris
maakte een beweging met de hand om aan to duiden dat
nu ook de audientie bij hem ten einde was. Toen begon
konsul W o l f zonder daarop to letten zijn rede, de fiere
rede, die weldra over Europa verbreid was als de vrijmoedigste Bede om hulp van een onderdaan tot zijn vorst,
die in fang g ehoord was; een rede die aangeplakt moest
worden aan den muur van ieder stadhuis in het beschaafde
Europa, om to doen zien hoe het g ekrenkte recht spreekt
tot hem die het krenkt.
„Wij zullen naar huis terugkeeren na des keizers boodschap, maar wij keeren terug als anderen dan zij die met
vast vertrouwen kwamen, wij vertrekken met teleurgestelde
hoop: maar wij zouden aan onzen plicht to kort doers als wij
ooze meening verzwegen." „Wij zijn geen rebellen, maar wij
zouden ooze vrije instellingen niet waard zijn, indien wij niet
openlij k, onbevreesd en duidelij k protesteerden tegen iedere
krenking van onze grondwet. In het manifest van den 15d
Februari ziet het gansche finsche yolk zulk een krenking.
Pat mogen de gens d'armes die nu in de steden en op het
land rondgaan, gerust hooren. Niemand verbergt die meening,
wij zijn gekomen om op de herroeping van het manifest
aan to dringen."
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zijn vorst.
En then W o 1 f zweeg, kwam een boertje stil op ziju
zachte zolen die Been gg eluid makers, naar voren, Bing vlak
voor den prachtig uitgedoschten generaal staan, bij Wien
de audientie plaats had, nam hem van het hoofd tot de
voeten op en zeide rustig, kalm en beslist : „elk woord dat
de konsul heeft gezegd, is volkomen waar ; uwe excellentie
kan het aan den keizer vertellen, want wij boeren stemmen
er alien mede in" en toen ging hij even stil weer weg.
De meening van den finschen boer over de verhouding
tot den representant van zijn land in Petersburg.
Onder een hevigen sneeuwstorm reed de deputatie van
Rusland naar Finlands hoofdstad terug. Een onafzienbare
menigte medeburgers in rouwkleederen wachtte hen urenlang,
stilzwijgend en geduldig op aan het station en op de stationsmarkt to Helsingfors. Ook Coen de deputatie eindelijk aankwam, verhief zich geen stem tot verwelkoming. De gansche
vergadering bleef zwijgen. De deputatie ging door de dichtgevulde wachtzalen. Men maakte plaats, maar geen geluid
werd gehoord. Maar Coen de eerste gedeputeerde zich opde trappers aan de marktzijde vertoonde, hief een nit de
menigte „ons land" aan, dat merkwaardige, eenige vaderlandsche lied, waarin geen enkel woord staat over haat,,
maar vele over liefde, geen enkel woord over krijg- en wapenfeiten, maar vele over nederigen arbeid voor een weinig
beschaving, geen enkel woord dat het land, dat bezongen wordt beter of schooner is dan alle andere, of weer
waard om to beminnen, maar alleen dat het ens land is.
Dadelijk vielen alien in, en het gezang steeg op tusschen
de muren der huizen ; men verdeelde zich in twee groote
menschenmassa's en maakte plaats voor de deputatie. Met
den hoed in de hand op dien still en winteravond, schreden
de versmade representanten van het finsche yolk to sschen
hun medeburgers door, die zongen van het arme, geliefde
land. En in het societeitsgebouw besloot Jo n a s C a s t r e n
zijn rede met de woorden die tot een motto werden, dat
bewaarheid werd in het vervolg : luistert „twee talen maar
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deputatie hadden Been aanleiding gegeven tot eenigen keizrlijken maatregel, maar werden de grootsehe inleiding tot
een grooten strijd.

Het is betrekkelijk gemakkehjk, zelfs voor een eenvoudig mensch om zich onder den invloed van een diep gevoel
en verheven stemming een enkele maal tot een grootsehe
handeling of flunk optreden to verheffen. Maar het is niet
zoo gemakkelijk om op die hoogte to bljven.
Evenzoo is het met een yolk. leder yolk laat zich in
-ei hepaalden toestand tot handelen opwinden; het kan
en yolk zelfs gelukken om zich tot die echte hoogte to
verheftm, die het teeken is van waar gevoel. Maar voor
passieven tegenstand heeft een yolk meer noodig dan dit, er
hoort oefernng toe om zijn waardigheid waarlijk op to
houden; een oefening die slechts verkregen wordt in honderdjarigen strijd, hetzij tegen menschen hetzij tegen de natuur.
Van den passieven weerstand der Finnen sedert Februari
1899 kan men niets beters zeggen dan dat het yolk op de
boob to gebleven is; zonder affectatie omdat hun gevoelens
niet op stelten loopen om weer even gauw naar beneden
to tuiinelen; zonder groote dramatische vlucht omdat
handelen op effect en naar berekening niet in den aard ligt
van den Fin; maar met een stroeve, stille voiharding in
het besef dat hij nog ver van het doel of is. In het najaar
1901 werden er weder onderteekeningen verzameld voor
een adres aan den keizer - den krijgsplicht betreffende, ditmaal onder zeer moeilijke omstandigheden; daar flu ondertusschen de vrijheid van vergaderen in Finland is opgeheyen, moest het adres van hand tot hand gaan; Loch kwamen
er weder 500000 namen onder. Het yolk was dit maal
niet traag. De wet op den krijgsplicht moet van den preekstoel afgelezen worden, om ,,heilige wet" to worden. Maar
de wet op den krijgsplicht is op onwettige wijze tot stand
gekomen, en stelt onwettige regels vast en het yolk verO.E.115
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linden de geestelijken, die de wet van den preekstoel of
willen lezen, dit to doen. In 65 gemeenten weigeren de
geestelijken het aflezen der wet, maar in vijfmaal zooveel
plaatsen loopt de geheele gemeente uit de kerk, en overal
laat de groote meerderheid den geestelijke aflezen voor
kinderen en oude vrouwen. Dat gebeurde een maand geleden. Het yolk is nog niet traag geworden .
Dat is volharding.
Nu de waardigheid, de rustige verzekerdheid van in
hun recht to zij n.
Hoort welken indruk de hollandsche hoogleeraar v. d.
V 1 u g t ontvangen heeft. Hij was een van de zes, die uit
naam van 1050 west-europeesche geleerden, kunstenaars en
andere vertegenwoordigers der beschaving den keizer een
adres van 11 natien trachtten aan to bieden, waarin hem
verzocht wend aan Finland zijn recht to gunnen. Zij werden
niet ontvangen, en zij reisden door een deel van Finland
terug. V an d e r V lug t was nooit in Finland geweest,
kende nauwelijks een enkelen Fin, Coen hij zijn universiteitsstad Leiden verliet, het was zooals hij zelf zeide slechts
de zuiver junidisch-politieke zijde der zaak, die hem, den
jurist en toe bracht zich en mede in to laten. Hij schrijft :
„Bij iedere stad, ieder dorp, iedere hoeve die wij voorbij kwamen zonder ons er op to houden, stonden om ons
to begroeten ernstige, bekommerde staatsburgers, die in het
bewustzijn van de heiligheid hunner zaak zonder woorden
slechts met een gebaar hun dank betuigden en de vreemden
groetten die hun sympathie bewezen." Overal waar zij komen,
zegt hij vender, zingen boeren en boerenmeisj es vaderlandsche liederen voor hen terwijl de trein voorbijgaat ; de
menschen in het veld houden op met hun werk om hen
met de hand toe to wuiven. Aan een klein station strooien
mannen en vrouwen bloemen op het pennon; in Tavastehus
kennen de verzamelde mannen en vrouwen slechts Fin sch ;
uit naam van de onafzienbare schare drukt de een of
ander zwijgend de afgezanten de hand, bloemen worden
gestrooid, liederen gezongen totdat de trein vender gaat.
Bij cle landbouwschool to Mustiala staan alle leerlingen,
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manners en vrouwen, met bloemen. In Abo wachten midden
in den naeht duizenden hun komst af, de burgemeester
treedt naar voren, en drukt zonder een woord to spreken
den fransehen afgevaardigde de hand; in het zwart g ekleede
dames bieden ruikers aan; de afgevaardigden gaan tussehen
twee zwij gende menschenmassa's peen, loopen in den letterlijken zin op bloemen. Eindelijk hieven weder duizenden
het aangrijpende lied aan, dat de vreemden twee etmalen
lang als een refs ein had begeleid ; Coen zij aan boord gingen
en van wal staken volgde plotseling een vloot van bootjes
en zes groote stoombooten hen de haven uit. Toen zij van
0
den conductelir van den extra trein die hen gratis naar Abo
had vervoerd, afscheid namen en hem een fooi wilden geven,
antwoordde hij : „Gij zijt vrienden van miju land, ik ben
een Fin", en weigerde geld van hen aan to nemen.
In Helsingfors was feest gevierd, in verseheidene steden
waren redevoeringen g ehouden ; hoort wat v. d. v 1 u g t als
zijn indrukken bij het afscheid vermeldt :
,,Eenstemmig e uitingen, vol kracht en hartstocht, maar
tevens zoo waardig, zoo onberispelijk taktvol, zoo zees • de
eer aan zich houdende, en binnen de grenzen van het schoone
blijveude ; het finsche yolk moet wel een schoon karakter
hebben. Denk eens : wij hoorden aeen enkel scherp woord
over den keizer, den krijgsminister, of den generaal-gouverneur in de volksuitingen, die dertig uur fang onafgebroken
tot ons kwamen. Finland sprak zijn besluit nit om zijn reeht
to handhaven, maar smaalde niet op zijn onderdrukkers."
Zoo trail Finland op, Coen eerst zijn reg eering en
staatsprocureur, Coen de hoofden van zijn wetgevende vergadering, daarna 500000 Finnen, representanteu van een uit
iedere gemeente des lands, en eindelijk west-Europa vergeefs
bij den keizer hadden aangeklopt om tot hem to spreken
over de rechten van Finland.
En nu de aaneensluiting ! Natuurlijk zijn er in het
finsche yolk gelukzoekers, menschen die hun persoonlijk belang boven elk algemeen belang stellen. Maar dat zijn Loch
verbazend weinigen. En die weinigen worden meedoogenloos
g eboycot zonder aanzien des persoons. Een aanzienlijk beamte
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nit de provincie, die door serviele onderdanigheid jegens den_
generaal-gouverneur een portefeuille had weten to bemachtigen, kon in de hoofdstad geen mooning vinden ; de hotels
waar hij tijdelijk zijn intrek nam liepen leeg, zoodat de hotelhouder hem verzocht to vertrekken ; Coen de generaal-gouverneur naar aanleiding daarvan dadelijk een nieuw reglement voor de hotels liet uitvaardigen, werd de ongenoode
gast verdreven door een grondige schoonmaak van het
ledige hotel. Eindelijk moest hij zijn intrek semen in een
russische kazerne. Enkele russisch-grieksche boeren met
een onderwijzer aan het hoofd krijgen 13
dertien
onderteekeningen bij elkaar onder ee a adres waarin zij den
keizer danken voor het Februari-manifest ; de onderwijzer,
die het denkbeeld van het adres geopperd had, durfde zich
nergens vertoonen, maar moest een schuilplaats zoeken bij
den aartsbisschop der Grieksch-katholieken. Het is voor
hem een schrale troost dat de keizer, die geweigerd heeft
kennis to nemen van het adres der 500.000, ziju vreugde
heeft to kennen gegeven over zijn adres der 13.
Toen de generaal-gouverneur, op een rondreis door
Finland een kleine stad bezocht waar veel huurrijtuigen to
krijgen waren, zorgden alle huurkoetsiers er voor om ver
weg van het station to zijn. Een welgesteld burgerman
leende hem toen zijn rijtuig en paarden, maar werd sedert
dien tijd buiten de samenleving zijner stad gesloten. Wan.neer iemand die om een betrekking solliciteert, ten einde
op een beter gekwalificeerden mededinger den voorrang to
hebben, het in het IRussisch doet, zijn attesten in het Russisch overlegt, of alleen maar zijn kennis van het Russisch
doet uitkomen ; of wanneer een eerstbeginnende onder de
beamten zijn diensten aanbiedt voor lets dat als antinationaal geldt, leest men in de courant „Het vrij e yolk"
die in Finland uitkomt in weerwil van censuur en verbod,
en overal bekend is en gelezen wordt : „die jonge man stelt
blijkbaar geen prijs op de openbare achting." Hij geniet die
achting ook niet, en ondervindt dat elk oogenblik.
Natuurlijk kan dit overdreven worden ; daarvan kan ik
zelf een voorbeeld aanhalen. Toevallig hoorde ik en deelde
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dat terloops aan een finschen vriend mede dat een deputatie audientie bij den russischen keizer in Denemarken
had verzocht, en ik noemde den naam van een der afgevaardigden. Het ongeluk Wilde dat de bovengenoemde
beamte nit de provincie die geboycot werd, toen hij medeIid der regeering werd, in zijn kanselarij een man had van
denzelfden naam als die afgevaardigde, en dat die man
juist in dien tajd vacantie had gehad. Eenige weken daarna
kreeg ik een brief van dien jongen man in de verre provinciestad in Finland; zijn leven was onhoudbaar geworden.
Kameraden en medeburgers waren overtuigd dat hij in
Kopenhag ems. was g eweest en audientie had aang evraagd
met het doel om voor zijn chef bevordering to verkijgen en
1 u werd hij met den nek aangezien. Kij kreeg eerst weer rust
t.oen ik, dien hij als bron had opgegeven, hem schreef dat i.k
gev grond had om to gelooven dat hij het g eweest was.
dat
Zulk eeu aaneensluiting drukt op den enkele
spi•eekt van zelf * maar toch wordt zij volg ehouden.
Ket is hoogst merkwaardig en verblijdend to zien
hoe lag ere en hoogere civiele en militaire beamten met het
yolk meegaan zonder rekening to houden met hun eigen
positie. Twee elkander opvolg ende beamten in het gouvernement van Nyland, een beamte in het gouvernement van
Wiborg, de chef van de politie to Helsingfors, de amtssecretari.s aldaar, de rector van de grootste staatsschool,
de chef der fnsche dragonders, de gevolmachtigde van
den minister-staatssecretaris, de directeur van de gevan gen is, een politie-dienaar in Tavastehus, de toldirecteur,
de chef van het geneeskundig bestuur, de chef van de
directie der scholen nemen hun ontslag of laten het zich
g even Iiever dan onwettige bepalingen na to leven of hunne
burg erl ij ke rechten op to geven : alle dragonder-offcieren
nemen hun ontslag om hun chef to volg en. Ret is onmogelijk de politie in de dorpen of landgemeenten er toe
to krijgen om op to geven wie het laatste volksadres ter
onderteekening heeft rond gebracht. Toen de verordening
om Russisch als amtstaal in to voeren verscheen, verklaarden alle hoofden van kantoren en departementen, op twee
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na, dat zij niet van plan waxen russische stukken to onderteekenen ; russische vertalingen van ofl'icieele akten_ werden
als zij op de regeeringbureaus kwamen als overbodig
teruggezonden. Van de beamten der nationale bank zijn
er in het geheele land maar twee die de adressen niet
onderteekenden, onder de andere beamten is de verhouding
dezelfde. De rechters verklaren de censuur van de nieuwsbladen voor nietig. Toen het finsche leger werd ontbonden, hood men den ofcieren ongehoorde geldelijke voordeelen, vergoeding van reiskosten, bevordering aan, als zij
naar Rusland wilden overkomen; behalve de allerjongsten
die volgens de verordeningen eenige jaren naar Rusland
moeten gaan, neemt niet 1 °% der ofcieren deze aanbi.edingen aan; de aanbiedingen worden nog vermeerderd en verbeterd het resultant blijft hetzelfde. Toen E u g e n e
W o 1 f na zijn rede to Petersburg als engelsch consul to
Wiborg zijn ontslag kreeg, namen alle engelsche consuls
in Finland op een na, een geboren Zweed, het ook. De
plaatsen zijn nog vacant.
Met zulke beamten is niets to beginnen. De enkele
zwakken of onverschilligen of zij die hun eigen voordeel
zoeken verzinken in de menigte. De amten worden weer en
meer bezet door Russen of door Finnen die het grootste
deel van hun levee in Rusland zijn geweest. De ministerstaatssecretaris was de eerste Rus, de gouverneur to Helsingfors de tweede. Zijn amtsleven is hem tot een plaag
geworden ; de gemeente in zijn gouvernement schreef hem
ofcieel na eene openbare vergadering van leden dat men
hem niet als gouverneur erkende, zijn kanselarij weigerde
om russische stukken to verzenden of akten to vertalen,
zoodat hij een priva,at vertaler moest nemen. Daardoor
hoopten de onafgedane zaken zich op. Het werd een volslagen anarchie. Nogtans deelde de minister-staatssecretaris
op Nieuwjaarsdag 1902 mede dat de aanstelling van Russen een principieele reden heeft, om aan de Finnen to
toonen dat amtenaren de instrumenten der regeering zijn en
anders niet; en dat als de Finnen zich daartoe niet willen
leenen men Russen zal gebruiken.
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goede zaak trouw gebleven; de hoogste geestelijkheid is
van meening dat iedere overheid door God is ingesteld
en g ehoorzaamd moet worden, en heeft herderlijke brieven
geschreven van dien inhoud. Daardoor bleven er maar 65
geestelijken over die weigerden de verordeningen over de
krijgswet in de kerk of to lezen. In de allerhoogste beamtenwereld, die zeer dicht bij de regeering staat en aan de
universiteit is bier en daar deze geest nog to speuren. Een
der rechtbankeu heeft, dock niet eenstemmig, in ern g eval,
eeu der onwettige v erordening en van den staatssg reep in
toepassing gebraeht.
[)aai•euteg e u is het instinct v axi het gr^ ^c ate deel des
v * dks vo]komeai zeker en t nverzwakt. De generaal-g ouverneur B o b r i k off meende op ben die g eels. land bezaten
to kuxm ems. werken. Hij zond russische reizen_de kooplieden nit, waarvan slechts enkele Finsch sprakeu die
met hun koopwaar ender hen die geen land bezaten het
eruchf verspreidden, dat met de inv oering van de alleenheerschappij een uitdeeling van grond hand in hand zou
g aan. Dit venters van koopwaar was door de wet op de
voedingsmiddelen verboden. Het yolk pakte daarom deze
waren- en nieuwtj eskooplui op, nam hun koopwaar in
beslag, en bracht ze naar de politie, die het yolk g carne
haar steun g af. Dit deden niet de grondeig enaars, maar
deg euen die g een g rond bezaten. De kooplui maakten hun
beklag. De generaal-gouverneur dreigde, lokte, dreigde weer,
liet de zaak onderzoeken. Niets help. Toen zette hij door
dat de Russische kooplui het recht kregen om rond to
reizen, en sloeg daarme de politie de wapens nit de hand.
Maar nu was het to laat. Niemand kocht van de kooplui,
men sloot de deur voor hen, niemand Wilde hen herbergen.
Ginds in oostelijk Finland dat men met weer angst beschou.wde om de nabijheid van Rusland en zijn verhouding
tot de Russen, is de ijver nog grooter dan elders.
Men meende de arbeidersbevolking to kunnen gebruiken.
Maar ook hierin verrekende men zich. Den strijd voor hun
helang en hebbeu ze niet opgeg even, de eischen voor hooger
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loon, algemeen stemrecht houden zij vol, kortom de gezonde en natuurlijke belangenstrijd gaat voort. Maar van
buiten of kan men er niet tussehen komen. Bij de gemeenteverkiezingen eenige weken geleden stemden de arbeiders samen met de meest krasse tegenstandspartij en kregen
zelfs tot dank daarvoor eenige mandaten. Ook komt aan de
arbeiders een deel van de eer toe voor jets bijna ongeloofelijks dat doorgevoerd werd, toen de generaal-gouverneur een invloedrijk grootvorst, oom van den keizer, naar
Finland had doen komen om Bob r i k o f f's autoriteit to
steunen door hem op een refs door het land to vergezellen.
Geen courant meldde de aanwezigheid van den grootvorst,
geen zangkoor in dat land van gezang was to winnen door
de schoonste beloften, de straten waren ledig, overal waren
voor het yolk tochtjes of uitstapjes to water verzonnen,
opdat de steden waar het hooge gezelschap door zou komen
ledig zouden zijn. Slechts ofcieele personen bevonden zich
aan de stations, slechts openbare vaartuigen (niet van de
beste) waren ter beschikking, behalve dat van dien eenen
bovengenoemden provinciaal, slechts openbare lokalen
stonden hun open, slechts openbare gebouwen vlagden.
Eerst den dag dat de Grootvorst zijn voet op zweedschen
grond zette, deelden de couranten mede dat hij in Finland
was geweest. Later zeide men hem dat de demonstratie
niet hem zelf had gegolden maar slechts B o b r i k o f f. 13et
vermaakte hem en verblijdde hem ook. Want in gezelschap
van keizer Al e x and e r III had hij dikwijls de blijde en
vriendelijke ontvangst in Finland bijgewoond.
Wij hebben zoo goed als niet over den landdag gesproken. De buitengewone zitting van 1899 Bing bizonder
stil voorbij, ofschoon ze buitengewoon veel werk vereischte.
Men verwierp de voorgeslagen krijgsplichtwet en stelde zelf
een andere op, waarin veel toegegeven werd behalve op
constitutioneel en nationaal gebied. Men weigerde het
latere voorstel over den krijgsschat en den krijgseed to
behandelen, omdat zij uitdrukkelijk werden voorgelegd met
verwijzing naar het Februarimanifest en slechts „ter bespreking." Men begaf zich in een nauwkeurige uiteenzetting
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van de g ansehe constitutioneele positie van het land. Zeer
kort en stroef was de toespraak waarmede de landdag werd
ontbonden. In 1900 kwam de gewone vergadering bijeen.
Toen bracht men bezwaren to berde over de administratie
van den generaal-gouverneur en ging zijn geheele zondenregister door; tegenover zijn voorstelling als zou het land
in gisting zijn en door onwettige onlusten beroerd, stelde
de landdag de beschouwing, dat de gisting veroorzaakt was
door Bo b r i k o f f s bestuur, en dat de eenigen_ die onwettige
onlusten veroorzaakten zijn eigen reizende kooplui waren.
In een audere petitie vroeg men verlichting ` rotor de wanhopige positie van de pers. Ditmaal kreeg de voorzitter
tier burgers van booger hand een wenk, dat het onbehoorlijk
van hem was oin de onwettige houding der regeering tegenover de Urondwet in het licht to stellen, en dat hij in het
v ery olg g ee l post van vertrouwen weer moest bekleedei, .
De klacht van den_ landdag over den g eneraal-gouverneur
heette brutaal: en de mogelijkheid om de macht di.er instellin.g to beperken weed vernoemd.
VI
Zoo jets baat weinig. De Finnen hebben nu eeumaal hun opv atting en h ouden daaraan vast; zi j uiten die
wanneer zij wensehen ; zonder vrees voor den keizerlijken
toorn, die niet grooter kan wordeu dan hij is. En het
finsche y olk wil een wettigen tegeustand. Slechts eenmaal
in die 35 maanden hebben de demonstraties de grens van
het burgerlijk geoorloofde overschreden ; het was op Runebergg dag 1901, die aanleiding gaf tot eenige ketelmuziek
in de straten van Helsingfors. Ret g eheel had weinig to
beduiden, het was volstrekt niet georganiseerd, en gold
alleen die Finnen die als meegaande en onbetrouwbaar
werden beschouwd. Maar het kostte den chef der politic
zijn post en g of aanleiding tot een treurig proces, daar de
v oornaamste onder degenen die uitgej ouwd werden, een oud
partijhoofd, zijn oude tegenstanders, de vroegere aanvoerders
der tegenpartij als de aanstokers van het opstootj e aanwees,

822
waarop deze een rechtsgeding beg onuen. En slechts eens
heeft men ernstig g emeend dat een of andere f nsche Boer
zich niet van een onbezonnen daad zou kunnen weerhouden het was then de miuisterstaats-secretaris openlij k
dreigde dat de veroordeeling zonder wet of vonnis van
lieden die zich tegen den wil van de hoogste macht
verzetten, wel eens in Finland kon worden toegepast.
Overigens heeft de Fin zijn waardige, zelfbewuste, volhardende rust bewaard, op zijn recht vertrouwend, terwijl
de staatsgreep onverbiddelijk al verder en verder is gegaan,,
en in den laatsten tijd de recite houding der beamten
tot den staatsgreep onder de Finnen zelf een punt van
debat is geworden. Er zijn er die meenen dat de beamten
de keus hebben tusschen ontslag nemen of de bevelen van
hoog erhand opvolgen, maar dat zij niet kunnen weigeren
om ze uit to voeren. Van den anderen leant wordt beweerd
dat recht recht blijft, en dat het uooit plicht kan zijn om
tot schennis der wet inede to werkeu, zoodat een bevel
daartoe niet den plicht kan oplegg en om ontslag to nemen
als men niet wil gehoorzamen.
Op het yolk heeft dit geeu invloed. De boereu
en
zij worden bij duizenden geteld wier vertrouwen op de
toekomst niet sterk genoeg is om den druk van het heden
to dragen, zijn dadelijk geemigreerd, en velen volgden.
Maar zij die bleti en zag en na Februari 1899 het Russisch als reg eeringg staal ing evoerd, het recht van vergaderen benevens twintig Callen couranten verboden, een censuurcomit opgericht, de gewiehtig ste posten met Russen
bezet, het leg er ontbonden en door russisehe troepen vervang en, de Kozakken met de zweep in de hand door de
steden galoppeeren, het recht der wetgevende vergadering
niet slechts ontkend, maar keer op keer gekrenkt, het
oekonomische leven door tol- en m unt-verandering en bedreigd ; en zij hielden zich Loch rustig, ofschoon zij alles
volgden en begrepen. En voor zoover de strenge waakzaam-heid der overheid het toeliet, versterkten zij zich door gestadigen vooruitgang in beschaving, door met volharding-
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het onderwij s der onontwikkelden to bevorderen en stelselmatig alles to doen om alien mecle to krijgen.
En boven alien troout een keizer, die alles wat er in
binnen- en buitenland over Finland geschreven wordt nitsluitend door een afzonderlijk tijdschrift zich ziet voorgelegd. Binnenland, dat is Bobrikoffs russische courant in
Helsingfors, buitenland dat zijn de bladen die direkt of
indirekt van russisch geld leven. De inhoud van het
laatste no. is tot in de kleinste bijzonderheden bekend, en
een schoolkind kan er fout op fo ut in aanwij zen . De keizer
krijgt niet anders to zien ; hij wil_ niet hooren wat de Finnen
hem to zeggen hebberi. De nuur is loo goed als ondoordringbaar.
Maar al is er onder het tegenwoordig e politieke bestuur niets to doers, eens houdt het toch op. En zoo staat
Finlands natiornale eenheid niet alleen ongeschokt maar
ook versterkt, en elk zwaard dat er teg en gebruikt wordt
verstompt op den duur.
Want wel is het panslavisme een groot en sterk roof=
dier, maar wanneer een roofdier een stee p in den mond
krijgt en er op bijt, dan breken de tanden en niet de steen.

ONZE LEESTAFEL.
B e a t r y s. Vlaamsche Legende uit de XIVe eeuw, geillustreerd door C h. D o u d e 1 e t en uitgegeven door J. E.
B u s c h m an n, to Antwerpen (voor Nederland: L. J. V e e n,
Amsterdam.)
Als men het lederen foedraal opent en aanschouwt dezen volmaakten praehtband van het fij nste kalfsleder, verguld en geciseleerd op snee, met koperen sloten en ingeperste versieringen, dan
ontwaart men met zoeten schrik to staan voor een hoog kunstwerk,
voor „een poging tot — gelijk de uitgever het in zijn prospectus
zeide -- het verwezenlijken van dit ideaal: het heropbeuren van
de edele, maar meer en meer tot enkel industrie vervallen boekdrukkunst", voor een kunstwerk, dat niet door den boekhandel wordt
verschaft a raison van zooveel, maar dat door den kunstenaar C h.
Do u d e 1 e t aan die 244 bevoorrechten, die op een exemplaar als dit,
en aan die 6 overgelukkigen, die op een wit-zwijnslederen, door
den kunstenaar eigenhandig gekleurd exemplaar de hand mogen
leggen, wordt aangereikt, en waartegenover een contrabeleefdheid
van 165 of f' 500 alleszins behoorlijk is. En als men dan voorzichtig den band openslaat om nu van B e a try s to gaan lezen op deze
zware bladen van geschept Hollandsch papier, zoo luisterrijk verlucht, zoo heerlij k bedrukt met die gothische lettertype, welke doet
denken aan werk van de Kelmscott-press 1), dan komt men eerst
niet tot lezen zooveel heeft men to zien aan die omlijstingen,
aanvangsletters en sluitstukken, zoo levendig verbeelden deze
kloeke houtsneeplaten in hun origineele lijnen en tinten dat nai:eve
middeleeuwsche leven met zijn levensechte contrasten. Maar wie
zich, hetzij nit die van Jo n c k b lo e t, hetzij uit een andere uitgave,
deze „soetrokige" legende herinnert, hij wil dan met zijn oog ook
zijn geest to gast laten gaan en 't is hem een feest als hij herleest :
„Van dichten court mi cleine bate:
Die liede raden mi dat ict late,
Ende minen sin niet en vertare ;
Maer om die doghet van hare,
1) Cfr, William Morris. A record by Aylner Valiance, Londen 1897.
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Die moeder ende maghet es bleven,
Hebbic een scone mieracle opheven,
Die God, Bonder twivel, toghede
Marien teren, diene soghede."

Dan verneemt hij weer van de vrome non, de costerinne van het
klooster, van B e a t r y s, die
,,Was hovesche ende subtijl van zeden
Men mint ghene noch heden,
Die haer ghelij ct, is wane,
Van zeden ende van ghedane,"

die echter maar niet kan aflaten van het in minne denken aan den
geliefde p arer jeugd. Die liefde wordt haar to machtig, en eindelijk :
„code bat si ende vermaende
Dat hise troeste dore sine ghenaden ;
^i sprac : „l ben soe verladen
Met starker minnern ende ghewont,
Dat weet hi, (i ient :ii es coat,
Die niet en es verholen,
Dat mi die craucheit sal does dolen.
icy moet leiden een ander levee,
Dit abijt moetic begheven." "

Zij zendt haren lief eenen brief en zij besluiten den roep van
,,Vrouwe Venus, die godinne" to volgen. Als hij haar komt afhalen, knielt zij nog eenmaal in de kapel en klaagt M a r i a Naar
nood :
,,,,Ic werde mijns sins to male quijt
Blivic laugher in dit abijt " .. .
Die covet toech si ute al daer
Ende leidse op onser vrouwen outaer...
Die slotele vander sacristien
Hine si voor dat beelde Marien.. .
Ende ghincker heymelije nut,
Stillekine Bonder gheluut."

Dan rij den zij heen, hij verblij d, zij in vreeze :
„ „Ic duchte mi die vaert sal rouwen ;
Die werelt pout soe cleine trouwe,
Al hebbic mi ghekeert daer an;
Si slacht den losen roman,
Die vingherlinc van formine
Vercoept voer guldine " ".

En wat zij vreest geschiedde. Want als zij na een schooner
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rit in een liefelij k oord kwamen, vas het hun daar eerst zoo goed :
„Dat siere bleven der jaren seven
Ende waren in verweenden leven
Met gheneuchten van lichamen,
Ende wonnen ij kinder tsamen,"

maar na die zeven j area is hun geld opgeteerd, dan gebeurt het
gevreesde :
„Die aermoede maecte een ghesceet
Tusschen hen beiden, al waest hen leet.
Aen den man ghebrac dierste trouwe ;
Hi lietse daer in groten rouwe,
Ende voer to linen laude weder.
Si en sachen met oghen nye zeder."

Zeven j aar nog brengt zij dan door in de diepste ellende, zinkt
al dieper en dieper in de zonde, totdat God Naar berouw in het
hart zendt.
„Si weende nacht ende dacli
Bat haer oghen selden drogheden;
Si seide : „Maria, die Gode soghede,
Fonteyne boven alle wiven,
Laet mi inder noet niet bliven !
Vrouwe, is neme u torconden,
Bat mi rouwen mine sonden."

Dan ataat de verloren dochter op en bedelt zich met hare kinderkens den terugweg, tot zij haar klooster weervindt, waar zij om
Godswil wordt opgenomen. Daar vraagt zij, of het waar is wat zij
vernomen heeft : dat de costerinne voor 14 j aar het klooster ontvlucht is, niemand weet waarheen. Als vuige laster wordt die veronderstelling afgewezen, want j uist in al die j area is de costerinne
er een voorbeeld geweest aller nonnen :
„Die alle die cloesters dore sochte,
Die staen tusschen Elve ende Geronde,
Ic wane men niet 'vinden en conde
Neghene die gheesteliker leeft".

B e a t r y s begrij pt er niets van. Zij vraagt naar de ouders
der costerinne; zij verneemt de namen harer ouders ! Hoe? Zij weet
nets to doers dan in eenzaamheid to weenen over Naar zonden :
„Mijn sonden sijn mi soe leet,
Saghic even oven heet,
Die in so groten gloyen stonde,
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Dat die vlamme ghinghe uteri monde,
Ic croper in met elite,
Mochtic mier sonden werden quite,"

maar ook in hare contritie to blij ven vertrouwen :
,,U ontfermecheit en es niet to gronden
Niet weer dan men mach
Die zee nut sceppen op enen dach
Ende droghen al toten gronde.
Dus was nye soe grote sonde,
Here, u ghenaden en gaen boven :
Hoe soudic dan sijn verscoven
eau uwer ontfermecheit,

Octet ml mijn ouden sijn soe leit :^"
Zoo slaapt zij hiddend in en hoort dan in den droom de tijding
dat M a r i a zelve die 14 jareu Karen dienst heeft verricht maar dat
zij nu zelve weder tot haar oude taak mag terugkeeren :
„Al dijn abijt vinstu weder
Ligghen opten outaer neder :
Wile, covele ende soen
Moeghedi coenliji • :one doen."

B e a t r y s kan het niet gelooven : dat moet een bekoring van
den duivel zij n, die haar nu nog tot een dievegge ook wil maken !
Doch, mocht het een stemme Gods zijn, dat het Hem dan gehenge
nog eenmaal en andermaal tot Naar to spreken ! werkelijk komt
den tweeden en den derden nacht dezelfde boodschap. Dan weerstaat zij de hemelsche roeping niet langer, kust Naar kinderen vaarwel en zegt :
„Nu en willics niet laten :
Ic wille mi inden cloester makers;
Ic saelt oec doen, in goeder trouwen,
Opten troest van onser vrouwen
=Ende wille mijn kinder beide gader
Bevelen Gode onsen wader:
Hi salse we! bewaren."

Met dank en gebed tij gt zij dan weder aan Karen arbeid :
„Si nam dat cloczeel biden inde
Ende luude metten so wel to tide,
Dat sift hoerden in alien ziden...
Sine moisten hier of groot no clene.
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Si bleef inden cloester haren tijt
Sonder lachter ende verwijt ;
Maria hadde ghedient voer hare
Ghelijc oft sijt selve ware."

De abdis onttermt zich eerst over die kinderen, wreedelijk -near men meende -- door de moeder verlaten ; later, als B e at r y s
eenen abt Naar zondig leven biecht, dan:
„Der nonnen kinder nam hi beide
Ende vorese in sijn gheleide.
Grau abijt dedi hen an,
Ende si worden twee goede man.
Haer moeder hiet Beatrijs.
Loef Gode ende prijs,
Ende Maria, die Gode soghede.
Ende dese scone miracle toghede."

En nu weer leveed in deze legende, zoo typisch-middeleeuwsch
in haren strijd tusschen Vrouwe Venus en Vrouwe Marie en in
hare redding van de „zonderse" B e a t r y s meer door visioenen en
mirakelen dan door een persoonlijk geloof in Christus, nu geniet
men nog meer van dit kunstwerk, dat en door uitgave en door
teekening die „unverrittelte" levensbeschouwing der middeleeuwen
ons tastbaar maakt, en gaarne beaamt men des uitgevers devies :
„Al wat de Boschman plant
Gedije voor het land".

Zal deze planting ook in ons land gedij en ? Of zullen ooze
rijken, tevreden dat het handschrift der B eat r y s berust in de
koninklijke Bibliotheek to 's-Gravenhage, deze B eat r y s rediviva
naar het buitenland laten gaan, waar — naar ik hoorde — b.v.
in Parijs de bibliofielen zich zulk een werk gretig zullen aanschaffen? Is het Loch waar dat er, tengevolge van leesmusea, leeskringen
enz. bijna geen particuliere bibliotheken meer worden aangeiegd
ten onzent ? Of heeft ooze van ouds beroemde porseleinkast nog
altijd het recht zich zilveren of kristallen kunstvoorwerpen to naasten, drie- viermaal hooger in prijs dan een kunstboek ? Of is zelfs
de glorie van de porseleinkast ook al aan het tanen, sinds de artistieke handnijverheid het veld moest ruimen voor de fabrieksprullen
van een Internationale mode-weelde ? Of is een uitgave als deze,
gelijk zoo menig blijk van herlevende kunstnijverheid op andere
terreinen, een teeken dat „het daghet in den Oosten ?"
G.F.H.

- X29
1. The Mon is t, a quarterly Magazine devoted to the
Philosophy of Science. Chicago The Open Court Publishing Co.
2. The Op en C our t, a monthly Magazine devoted to
the Science of Religion, the Religion of Science, and the
Extension of the Religions Parliament Idea. Chicago, The
Open Court Publishing Company.
Gaarne geven wij aan de uitnoodiging gehoor om deze twee
Ainerikaansche tijdsehriften met een enkel woord bij het NederIandsche publiek in to leiden. Zij worden beiden geredigeerd door
den ook hies to laude bekenden Dr. P a u 1 C a r u s, een Duitscher
van geboorte en neef van den Leipziger hocgleeraar van dien naam.
Het nummer van ,,the Monist", hetwelk thans naast ons ligt,
heheist lezenswaarde artikelen van Prof. S e r g i to Rome over de
esehaving aan de oevers der Middellandsche Zee en haar verspreiding door Europa, van Dr. P a u 1 C a r u s over de wijsbegeerte
van K a n t en van den Italiaan & u i do V ill a over psychologie
en historie. Daarenboven vinden wij er twee opstellen in. bij Welke
bet ons lust een oogenblik stil to staan.
.Het eerste is geschreven door een dame genaamd NI a r y
E v e r e s t Bo o e. Zij is de weduwe van den beroemden mathematicus en logicus & e 0 r g e B 001 e, wiens welbekend hoek ,,the Laws
of thought" door zijn bewonderaars geroemd is geworden als het
eerste, dat sedert de dagen van A r i s t o e 1 e s de logica een aanzienlijke schrede heeft vooruitgebracht. Eerst was NI a r y E v e r e s t
de assistent van B ool e; later werd zij zijne echtgenoote en tot
op het oogenblik van zijn dood bleef zij zijne ijverige medewerkster.
Ret artikel, dat wij thans van die talentvolle vrouw to lezen
krijgen. spreekt over de voorwaarden van ,,ethische stabiliteit,"
dus van standvastigheid in bet goede. Het is een stuk dat veel
to denken geeft, en waarin zoowel aan opvoeders der jeugd als
aan hen, die met voiwassenen hebben om to gaan, nuttige wenken
worden gegeven. Uit den rijken inhoud wil ik jets mededeelen.
Mevrouw B ool e wil, dat men het kind vergunne bij tussehenpoozen in zich zeif teruggetrokken to zijn; men eische niet, dat
het voortdurend, zelfs in zijn vrije urea, bedrijvigheid ten Loon
spreide. Onverstandige opvoeders noemen gepeins en droomerij
tijdvermorsing. Maar de psychologen weten, dat bet even ongerijmd is een kind voortdurend met boeken of arbeid of spel to
willen bezig houden, als to wenschen, dat het den geheelen dag
zou eten. Aan geest en lichaam beiden moet tijd voor spijsver52
O.E.115
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tering worden gegund. Men meene niet, dat de urea aan den
slaap gewijd daarvoor voldoende zijn. Ook terwijl de zon aan den
hemel staat, wordt de behoefte gevoeld nu en dan met zich zelf
alleen to zijn. Eerst was de geest op de buitenwereld gericht.
Er werden indrukken door de zinnen opgenomen of wel de reeds
vroeger van buiten of verzamelde bouwstof werd met bewustzijn
verwerkt. Maar nu staat het vermogen om to onderscheiden of op
to merken nagenoeg stil ; het woord van den paedagoog dringt niet
weer door tot het bewustzijn, de bonte menigvuldigheid der dingen
oefent niet langer bekoring uit ; de geest is in zich zelf verzonken.
Welnu, juist de periode van rust is voor den groei van het intellect
onmisbaar. Beelden en ondervindingen smelten thans samen tot
nieuwe producten. Er komen verbindingen tot stand. Maar dat
alles onder eene voorwaarde. De periode, waarin de geest let op
wat van buiten komt en die, waarin hij binnen zekere grenzen
doof en blind is voor wat er to hooren en to zien valt, dienen behoorlijk uit elkander to worden gehouden. Men eische hier geen
al to snelle overgangen. Er zijn onderwijzers, die telkens, midden
in de les, tot de kinderen zeggen : „Denkt nu eens goed na; waaraan herinnert u dat? Bespeurt ge niet dat ... ?" Zij wachten van
een gewoon leerling onmiddellij k bescheid op vragen, welke rij pe
overweging vorderen en mee naar huis moesten gegeven worden
om in de ziel to bezinken en later een antwoord mogelij k to makers.
Door hun onverstandige methode verbij stereo zij verreweg de meeste
leerlingen van hun klasse en bederven zoo de vrucht van hun
onderwijs ; zij willen de beide soorten van geestelijke werkzaamheid
al to snel met elkaar laten afwisselen en op die wijze komt er van
geen van beiden veel terecht. Dikwij is hoort men zeggen : „Dat
kind kan maar niet begrijpen, het heeft geen hoofd voor mathesis."
Mevrouw B o o 1 e verhaalt, dat vele keeren Naar hulp voor zulke
achterblijvers werd ingeroepen. Zij bleken wel degelijk verstand to
hebben, zoodra zij er maar toe gebracht konden worden J.et opletten
en het nadenken in een langzaam tempo op elkaar to doers volgen.
Ook vele ouders beseffen niet hoe noodig bij tusschenpoozen
rust is voor de kinderziel ; zij leggen hun eerbeid voor den Sabbath
aan den dag door de arme slachtoffers op den rustdag Lange teksten
to doers van buiten leeren, waarin de plicht om den Sabbath to
heiligen wordt ingescherpt. Wanneer men het kind, zoolang het
dag is, onafgebroken wil wakker houden, is licht het gevolg, dat
het nooit goed wakker is.
Siaap is die phase des geestes, waarin onbewuste hersenwerk-
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zaamheid plaats grijpt, terwijl de poorten der zinnen voor de buitenwereld gesloten blijven. Min of weer verwante toestanden zijn:
het droomen over dag, het zoogenaamd phantaseeren, godsdienstige
meditatie, hypnose, automatisch schrijven, het zien van gezichten,
het hooren van stemmen, delirium, catalepsie. Zoo kan het in zich
zelf teruggetrokken zijn zeer verschillende gestalten aannemen, en
daaronder enkele, die onbetwistbaar ziekteverschijnseien moeten
heeten. Ook moet erkend worden, dat zelfs het normale innerlijk
levee, telkens als het een groote plaats inneemt, eigenaardige gevaren net zich voert. Sterker dan gewoonlijk is dan de verleiding
geen onderscheid to makers tusschen limonade en cognac, tusschen
de eigen vrouw en de vrouw van een ander. Men kent het ruwe
spreekwoord : „Hoe grooter geest, hoe grooter beest." Menige
zedelijke schiphreuk is inderdaad daarvan het gevolg, dat de ziel
van den volwassene zich voor het bezoek van de haar inspireerende
godheid niet behoorlijk heeft voorbereid. Wie de barensweeen eener
geestelij ke schep'ping doorstaat leeft in gemeenschap met Pan, het
groote A1, voor hetwelk duizend jaren zijn als een dag en in hetwelk
alles op eene lijn schijnt to staan. Van de Grieken weten wij op
welke vreemde manier zich God Pan soms aan zijn volgelingen openhaart. Waarheden, die onder gewone omstandigheden ieder klaar
voor den geest staan, ontzinken het scheppend genie tegelijk met liet
voile besef van de werkelijkheden des levens. Gedurende de periode
van dichting is het gevaar om tot losbandigheid to vervallen groot.
Men moet vooral niet vasten, maar Loch wat soberder Leven dan gewoonlijk, zal j uist dan la bete humaine niet zegevieren. Dat begrij pt
de j onge echtgenoote niet, als zij tot haar man zegt : „Ge werkt tegenwoordig zoo hard, ge moet a dus goed voeden en een glas wijn
drinken. Waarom eet ge geen kreeft? Ge houdt er anders zooveel
van. Zij t ge ziek ?" Zonder eerbied voor de zwij gende gemeenschap
met het ongeziene voegt zij er aan toe: „Wat zijt ge vervelend !
Waarom kij kt ge zoo plechtig ? Zij t ge boos op mij ?" Of wel een
zuster zegt tot haar broeder : „Kom, ga eens wandelen met mijn
vriendinnetj e en laat haar de nachtegalen hooren ; wees niet zoo
lomp tegenover een meisj e, dat u bewondert; zij is wat levendig en
vroolijk, maar niet zoo lichtzinnig als gij wel meent". Waar zoo
gesproken wordt, haalt een lief hebbende hand de heining omver,
welke de jonge man onopzettelijk voortdurend bezig is op to richten
tot bescherming van zijn zedelijkheid. Het is aandoenlijk to zien
hoe bij de meeste menschen van werkelijk talent het i.nstinkt
van moreel zelf behoud zich krachtig Belden doet, terwij 1 hun po-
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gingen om staande to blijven voortdurend worden gedwarsboomd
door welwillende, maar onverstandige vrienden en verwanten. Hij,
die als kunstenaar of als man van wetenschap groot, oorspronkelijk
werk verricht, moet een priester zijn van het heilige, indien hij niet
een dienaar van den booze wil worden. Zullen we daarom de
scheppende genieen met zenuwzieken en misdadigers in eene rubriek
plaatsen ? Het ware even dwaas als zwangerschap voor ongezond
en verkeerd to houden wegens de daarmee verbonden gevaren.
Neen, hetzij men aan geesteskinderen of aan kinderen van vleesch
en bloed gelieft to denken, het is gezond to baren, mits de voorwaarden van beveiliging niet veronachtzaamd worden. Ziedaar een
waarheid, welke heden ten dage dikwijls wordt miskend.
Nog andere belangrijke waarheden worden door Mevrouw B o o 1 e
in een helder licht geplaatst. Zoo wijst zij er op, dat het verkeerd
is het kind voor zijn tiende of twaalfde jaar uit ethische motieven
to laten doers `vat gepast is. Gedurende die eerste levensperiode
moeten de ouders er zich toe bepalen hun kroost goede gewoonten
in to prenten. Zij moeten hun leeren hun zinnen goed to gebruiken,
zich behoorlijk to bewegen, waarheid to spreken, gehoorzaam tP zijn,
kleine teleurstellingen met opgewektheid to verdragen, een scherpe
grens to trekken tusschen werkelijkheid en verbeelding. Wanneer
het kind dat alles niet bij tij ds leert, is er groot gevaar, dat het dat
alles nooit zal leeren. Maar men beproeve niet die nuttige gewoonten
aan het een of ander overwegend motief in de kinderziel vast to
knoopen. Wanneer men al to vroeg een beroep op de zedelijke
sentimenten doet, is er kans dat zij versleten zijn, voordat het
intellekt zijn vollen wasdom heeft bereikt. Men bedenke, dat er
voor het zedelijk leven een graad van elasticiteit wordt vereischt,
welke verbiedt het in sleur to doers opgaan. Zulke goede gewoonten
als de voeten vegen op de mat of een pen zoo vasthouden, dat
men zijn vingers niet met inkt bemorst, kunnen niet werktuigelijk
genoeg worden in praktijk gebracht. Maar ongerijmd zou het zijn
volgens dezelfde methode to when eerbied bewijzen, rechtvaardigheid
beoefenen, barmhartigheid toonen, vergiffenis schenken. Hier komt
het er op aan niet to handelen, voordat men een toestand overzien
en juist beoordeelen kan. Vermeden moet het worden eerbiedsbetoon enz. in afgerichtheid to doen ontaarden. Toch geschiedt dit
licht, wanneer er al to vroeg op de zedelijke sentimenten voortdurend wissels worden getrokken.
Het tweede artikel van „The Monist", waarop ik met een enkel
woord de aandacht wil vestigen, is van de hand van Ur. N. V a-
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s e h i d e, een to Parijs gevestigd Rumenier, die zich veel met psychologische onderzoekingen bezig houdt. Het handelt over gevallen van zoogenaamde telepathie. De overgroote meerderheid van
„goed gestaafde" hallucinaties, waarbij A zonder behuip der zinnen
ziet of hoort wat er met B plaats grijpt, hebben betrekking op
ongevallen of rampen. Maar gebeurtenissen, die het gemoed ontroeren, oefenen een nadeeligen invloed op geheugen en oordeel uit.
De toestand van den individu is dan een bron van dwaling. Daarenboven is de zucht tot het miraculeuse zoo groot, dat er tusschen den
persoon, die een visioen heeft gehad, en den persoon, wien het visioen
betrof, bij na altij d o vereenstemming wordt verkregen, als men ze
maar sarnen mat confereeren. Dan worden dagen wren en wren
ulinuten. Als voorbeeld citeert Dr. V as c h i d e wat in zijne tegenwoordigheid met eezle huisgenoote, een verstandige vrouw, is gebeurd.
Zij duchtte een ongeluk voor haar man, die met een dronken koetsier
voor taken was nit rijden gegaan, terwiji er daarenboven een door•t nraak had plaats gegrepen. Drie uur na het vertrek van Naar
man verklaarde de vrouw. dat zij liens duidelijk hoorde kreunen.
Inderdaad bleek later de man uit het rijtuig to zijn geslagen en
half dood to zijn opgenomen. Maar het ongeluk had acht uur na
de gehoorshallucinatie plaats gegrepen. Die zelfde vrouw had een
dochter, die zij bij Naar laatste bezoek zwak en droefgeestig, ietwat
ziek had aangetroffen. Met dat bezoek viel een typhusepidemie
samen, die reeds vele slachtoffers had gemaakt. De moeder kreeg
aan tafel een visioen: zij zag haar dochter worstelende met den dood
in witte lakens gehuld to bed liggen. Weldra bleek het uit een
brief, dat de arts bij de dochter typhus had geconstateerd vij ftien
uur voordat de moeder haar visioen had. Hier was dus een merkwaardige overeenkomst, maar Loch zal niemand, die met de omstandigheden bekend is, durven zeggen, dat dit nu eens een echte
hallucinatie was.
Wanneer deze beide gevallen, zegt Dr. V a s c h i d e, volgens de
gewone methode van onderzoek, door Pod Yn o r e, G u r n e y, 1VI y e r s,
R i c h e t en andere ernstige geleerden gevolgd, waren opgenomen,
dan zou de slotsom zijn: ziedaar twee voorbeelden van echte telepathie.
Men moet de personen, aan wie hallucinaties to beurt vallen, zoo
goed kennen en zoo onder zijn bereik hebben, dat het mogelij k is
terstend, voordat de lichtgeloovigheid van geleerden en ongeleerden
zich van de zaak heeft meester gemaakt en de overlevering een
vasten vorm heeft gekregen, alle bronnen van dwaling en zelf bedrog onschadelij k to maken. Op die manier is Dr. V a s c h i d e er
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ten deele Parijzenaars, 1374 hallucinaties to bestudeeren. In het
artikel, waarover wij thans spreken, geeft hij enkel tabellen en
vermeldt niet de bijzonderheden van ieder geval ; dat zal hij 1aterdoen in een groot bock. Maar thans reeds deelt hij zijne conclusie
mede, welke lijnrecht overstaat aan die der auteurs van het bock,
dat enkele jaren geleden onder den titel : „Phantasms of the living"
verschenen is en nog voortdurend groot opzien baart. Voor zoover
V a s c h i d e's ondervinding reikt, is er reden om aan to nemen,
dat de telepathic in het rijk der hersenschimmen to huiis behoort.
Meer bevreemdend dan deze negatieve slotsom komt mij het
feit voor, dat Dr. V a s c h i d e bij personen uit zijne omgeving zoo
talrijke hallucinaties heeft kunnen bijeenzamelen. Ik ken schier
niemand, die hallucinaties heeft; zelf heb ik maar eens een duidelijke
gehoorshallucinatie gehad, welke bij onderzoek bleek valsch to
zij n geweest.
Het Februarinommer van „The open Court'', dat ik thans nog
even wil aankondigen, is rijk van inhoud. Het behelst een stuk
uit een groot werk van Prof. F. C u m o n t to Gent over den Mi.thrasdienst, die een tij d lang met het Christendom om de heerschappij over de westersche wereld geworsteld heeft. Verder een
studie van Prof. T r i Q g s to Chicago over To 1st o i, een artikel
van Dr. C a r u s over den oorsprong der ziel en haar toekomst, interessante en elkaar aanvullende mededeelingen van de Italiaansche
Gravin Martinengo-Cesaresco en van Dr. Carus over „Om
en de GayatrI", termen, welke in den godsdienet der Hindoes to
huis behooren, enz. enz., to veel om alles op to sommen. Alleen
willen wij nog vermelden het artikel: „Peter Rijnhart in Tibet",
en dat wel om twee redenen. Vooreerst omdat R ij n h a r t van
geboorte een Hollander was, maar met een dame uit Canada gehuwd,
die, na den graad van doctor in de medicijnen verworven to hebben,
met haar echtgenoot zendingswerk in Azie is gaan verrichten. De
energieke echtelieden slaagden er in tot het hart van Tibet door
to dringen, waar de vrouw Naar man, hetzij hij vermoord werd of
wel verdronk, zij weet niet hoe, eensklaps verloor. In Amerika
teruggekeerd heeft zij een bock over hare omzwervingen uitgegeven :
„With the Tibetans in Tent and Temple". En wat blijkt nu uit
dat deter dagen verschenen bock? Dat de „Mahatmas", die doorMevrouw Blavatsky eene Europeesche vermaardheid hebben ver-kregen, in Tibet onbekend zijn; geen der Lamas met wie het echt-paar sprak, had ooit van die personen en van hun wonderkracht,

S3 5 gehoord. Zij schijnen dus een uitvinding der slimme, thans ontsiapen
V. d. W.
hoogepriesteres van de secte der theosofen to zijn.
Dr. J. M. Ho o g vii e t, Het tweede halfjaar Fransch
volgens de normale methode. (Eerste stuk. - Spraakieer)
Amsterdam. S. L. van Lo oy. 1902.
leder herinnert zich het fraai en waardeerend artikel, dat een
zoo bevoegd beoordeelaar als Prof. Dr. A. G. v a n H a m e 1 in de
.Gids" aan de methode van Dr. H o o g vi let heeft gewijd. ,,Taalstudie en taalonderwijs, liefst aan kinderen to geven, schreef Prof.
v a n H a in e 1, is H o o g v ii e t s ideaal. En aan dat ideaal behoort
zijn leven. Dat zij, die onderwijs van horn ontvangen, met dat
(Inderwijs leer ingenornen zijn. er zelfs mee dwepen, is 1)ekend."
Persoonlijk heeft schrjver van deze aankondiging het voorrecht
reload enkele openbare lessen van Dr. Ho o gv ii e t bij te wonen
en daarbij den indruk gekregen, dat doze geleerde een paedagogisch
genie is. Het grenst aan bet ongeloofe1jke wat hij door zijne
vragen uit het brein van jeugdige, onvoorboreide hoorders weet
to voorsehijn to lokken. Telkens dacht ik aan het woord van den
grooten L e s s i n g: ,,iemand is enkel in staat dat van anderen to
leeren. wat hij ook zelf zon hebben kunnen vinden, schoon hot
hem dan sneer tijd en meer rnoeite zou hebben gekost.' Dr. H o o gv Ii e t tracht iiiet in den kortst mogelijken tijd zijn leerlingen een
zeker modicum van kundigheden in to pompon, rnaar hij verschaft
hun het genoegen zooveel mogelijk zelve to vinden wat zij weten
moeten. Op die wijze hereikt hij een tweeledig doel: door de geestvermogens aan het werk to zetten, doet hij ze groeien; tevens
draagt hij voor zijn deel bij om de kinderen zich gelukkig to doen
gevoelen, want zijn onderwijs is volstrekt niet een pijniging voor
de jengd, wat het gewone onderwijs sours wel is.
,,Het aantal losse, op zich zelve staande feiten, die door ieder
leerling moeten worden in hot geheugen geprent, is voor taalstudie
vrij wat grooter dan voor wiskunde of natuurwetenschap. Zonder
kennis van een zekere hoeveelheid feiten kan men in do taaistudie
eenvoudig niets heginnen. Dit neemt echter niet weg, dat men die
hoeveelheid, pier gelijk elders, steeds zooveel rnogelijk moot trachten
to beperken. Over hot goheel gonornen is hot altijd eon fout, jets,
wat dan ook, mechanisch to laten memoriseeren, wanneer hot rnogelijk
was datzolfde door logischo deductie to doen vinden. Do taaloriderwijzer moot dus nimmer aan zijn leerlingen lots modedeolen wat dozen
na eenig nadenken orngekeord aan horn zouden kunnon vertellon."
..Elk onderwijs, in onversehillig welk yak. moet. or voor de
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algemeene vorming en ontwikkeling eenige waarde to hebben, zich
ten doel stellen de leerstof, in plaats van een verzameling van
meer of minder opmerkenswaardige feiten, to doen worden tot een
deel der individualiteit van den leerling ; m. a. w. geen enkele
leerstof mag daar dood op zich zelf als het talent van den ontrouwen
rentmeester blijven liggen, maar er moet met alle kracht naar
worden gestreefd, dat de nieuwe leerstof met andere leerstoffen en
boven alles met het geheele geestes- en zieleleven van den leerling
in innig verband worde gebracht."
Ziedaar in H o o g v ii e i s eigen woorden een paar van de beginselen, waarop volgens hem de methode van taalstudie behoort
to berusten.
Dat er toewijding spreekt uit de keuze van zulke beginselen,
behoeft niet to worden opgemerkt. Voeg daarbij, dat Dr. Ho o gv ii e t een buitengewoon geleerd man is. De dissertatie, waarmede
hij indertijd to Leiden zijn academischen graad verworven heeft,
is en hier to laude en in den vreemde met grooten bij val ontvangen .
Indien hij den door de overlevering aangewezen weg had willen
bewandelen, zou hij buiten twijfel to midden van de officieele vertegenwoordigers der wetenschap een eersten rang hebben ingenomen.
Maar Dr. H 0° g vii e t behoort tot de volmaakt dwazen of de volmaakt wij zen, al naar men het nemen wil, die het woord des Apostels
in daden omzetten : „Wat niet uit den geloove is, is zonde."
jT . D. W.
T ho in as C a r 1 y 1 e. Over Heldep, Heldendienst en Heldengeest in de geschiedenis. Vertaald door Mevr. J. P.
Wesselink—van Rossum. Utrecht, C. H. E. Breyer,
1902.
Na 60 j area wordt eindelijk het beroemde boek van den Engelschen denker „in Nederlandsch gewaad" gestoken. Een moeilij k
werk ! Het zeer persoonlijke, het hoekige, het knoestige van Car lyle's
gedachten zoowel als van de vormen, waarin hij die gedachten
kleedde, weer to geven in een andere taal is zeer zware arbeid
en het is geen wonder, dat de beseheiden vertaalster zich „onbevredigd" gevoelde over haar werk. Ik zal dan ook maar geen lij st
van ongerechtigheden aanleggen om ze der vertaalster tot leering,
den lezer tot waarschuwing op to hangen : bijna iedere bladzijde
zou er stof voor kunnen leveren. In verband daarrnede moot de
vraag gesteld worden: voor wie bestemde men eigenlij k deze vertaling? Wie geen Engelsch genoeg verstaat om het oorspronkelijke
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to genieten, zal in den regel ook de ontwikkeling missen om de
vertaling van dit echt Engelsehe boek to begrijpen, om den diepzinnigen denker to volgen in de hooge vlucht zijner denkbeelden.
C a r l y l e to willen populariseeren is onbegonnen werk, verloren
moeite, en C a r l y l e's denkbeelden over de personen en zaken, die
hij in dat rij ke boek behandelt, zijn gevaarlij k in de handers van
een ongeoefende. C a r l y l e was geen geschiedkundige „van professie".
Hij was een leek, die veel over geschiedenis gelezen had en een
paar perioden — de Engelsche gesehiedenis uit C r o in w e 11's tijd,
de Fransehe revolutie — wat van naderbij had bekeken, van
naderbij voorzoover zijn hartstochtelijke ziel zlch den tijd gunde
om van liaderbij to bezien. \vie in z .jn werken evil lezen wat er
werkelijk geheurd is, zal hedrogeti uitkomen. wie daarentegen
diepe vruchtbare gedachteu over wereldgesehiedenis, over inenscheiiontwikkeli.ng. a ever verledeu en toekotnst van oxis geslaeht evil
overwegen, wie w ijs eerige prediking over geschiedkundige onderwerpeii zoekt, hij zal vinden vat hij zoekt : voedsel voor zijn
gemoed, kracht voor zijn geest. Want dit boek hevat „prediking'',
zooals de heer v a n G h e e 1 (+11 d e in e e s t e r in zijn kort voorwoord zegt. Daaroin kan het zij u nut hebben dit boek thans
in het Nederlandsch to kunnen lezen. In ieder geval is bet
zeker nuttig ook voor onzen tijd de aandaclit weder Bens to vestigen
op een der meest oorspronkelijke karakters der vorige eeuw, wiens
werk, wiens gansche persoonlij kheid een protest mag heeten tegen
het niveileerende, dat ook in zijn tijd reeds de menschelij ke niaatschappij be gon to bedreigen. Al heel hij de beteekenis zijner
„Groote Mannen", zijner „Heiden", voor de wereldgeschiedenis
ongetwijfeld overdreven, onze tijdgenooten mogen wel eens gewezen
worden op de waarde van het individueele karakter voor de menschheid en hare ontwikkelmg tegenover het geroep, dat niet het
individu maar de massa de wereldgesehiedenis maakt -- een geroep, dat, hoe onhistorisch ook, hoe gevaarlijk in zijn strekking,
luider en luider weerklinkt en ook in wetenschappelijke kringen, die Deter moesten weten, gehoor hegint to vinden. In
zooverre ook begroet ik deze uitgave met genoegen, omdat zij een
tegenwicht tegen deze oogenschijnlijk veldwinnende meening oplevert
en kan doen strekken orn aanhangers to winnen voor het goede
beginsel op het gebied der wijsgeerige geschiedschrijving : de
menschelijke maatschappij wordt niet beheerscht in hare ontwikkeling noch door de leiding van „Helden" noch door de wisselende
neigingen der ,. Menigte", maar de wisselwerking van individu en
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01 d e n b a r n e v e 1 t to spreken — eerder worden „verheerd" dan
wel „verknecht" : „heeren" en „knechten", de „Helden" en „Heer
Omnes" maken samen de wereldgeschiedenis, onbewust, en schijnbaar vij andig tegenover elkander dikwij Is, samenwerkend van een
P. J. B.
onbekend verleden tot een onbekende toekomst.
L. P e t e r s. Het laatste woord (?) over Thomas van
Kempen, Leiden 1901.
L. P e t e r s. Musica ecclesiastica sine vocis sighs; seu
de forma poetica librorum qui inscribruntur de Imitatione
Christi, deque eorum concentu cum scriptis Thomae a
Kempis ex utroque fonte locos parallelos collegit ac inter se
comparavit Lubd. Bat. L u d. Peters, 1901.
Hoe vreemd het moge klinken, het schijnt waar to wezen dat
over den schrijver der Imitatie misschien nog niet het laatste woord,
en over zijn boekje nauwelijks het eerste gesproken is. Het geschrift heeft aan talloos velen leiding en troost geschonken, Loch
blijft voor zijn verklaring nog schier alles to doers, en met name
de Nederlansche katholieken zijn to zeer in g ebreke gebleven in
wat Loch wel tot hun task behoorde. Zoo klaagt de schrijver der
beide werkjes, wier sprekende titels ik hier boven afschreef.
Over T ho m a s zelf acht de heer P e t e r s dat het debat wel
gesloten kon worden; inaar zijn vraagteeken duidt eenigen twijfel
aan of het wel gesloten is. Eigenlij k is het even dwaas de Imitatie
aan een ander dan Thomas Hem e r k e n, b y. aan G e r s e n, toe
to kennen, als S h ak e s p e r e's werk voor dat van B a c o to houden.
Talrijke parallelen van zinsneden en woorden tusschen de Imitatie
en T h o m a s' andere werken, zijn herhaaldelijk, en nu ook door
den Neer P e t e r s bij eengebracht. Zij pl.eiten afdoende voor het
auteurschap van den man die het ama nesciri ook zelf toepaste. Het
is waarlij k niet voorbarig wanneer P e t e r s, gelij k de heer J. M a t h y s
Ac k e t (over de navolging Christi, 1898), op stelligen toon verzekert :
T ho m a s v a n K e m p e n is de schrijver der navolging Christi.
Geheel anders staat het met de verklaring der Imitatie. Hoe
oppervlakkig men veelal vertaalt maakt Peters duidelijk door het
woord compunctio dat priklceling, ingekeerdh eid beduidt, en dat men,
naar den klank of van 't Fransche „componction" teruggeeft door
vermorzeling, rouwmoediglieid. Zonder twijfel is dit een enkel voorbeeld nit vele.
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Wat nu deze twee geschriftjes vooral tot de kennis der Imitatie bijdragen is vooreerst een uitgebreide, volgens den schrijver
nog ver van volledige lijst der Germanismen, en (in de musica
ecclesiastica) een werkelijk opzienbarend aantal parallelen van rythmische en rijmende regels. Geen lezer van de Imitatie die niet
herhaaldelijk door dat „harmonisch gemengel van rijm en rythmus,
van troeheeen en dactylen" getrofien is; dat het zoo veelvuldig zou
zijn als hier blij kt, vermoedt men niet aanstonds.
De boekjes van den heer P e t e r s hebben stellig voor de
kennis der Imitatie waarde. Ik vrees evenwel niet zijn eigen tegenspraak, wanneer ik den „general reader" die een indruk wil ontvangen niet zoozeer van de questies over T h o in a s als van den
geest en de beteekeiiis der Imitatie verwijs naar het boven genoemde gescllrift van Mat h y s Ac k e t, welks al to opzichtige stijl
de aandacht niet moge aftrekken van den belangrijken, alleszins
behartigenswaardigen inhoud.
I. S.
H. P i e r s on. Arenlezingen op Gods akker. s Gravenhage, Beschoor.
De heer H. P i e r s o n vierde onlangs zijn 25jarig feest als
directeur der Heldring-gestichten to Zetten. Bij die gelegenheid
werd in engeren en wij deren kring menig woord tot en over hem
gesproken : in den almanak Bethel van 1902 vindt men zijn portret met bij schrift van Dr. L. He 1 d r i n g. Ongeveer gelij ktij dig
met zijn feest gaf de heer P i e r s on de bovenvermelde Ai•etileziim yen,
een boekdeeltje waarin men vindt „wat to midden van veel arbeid
,,en velerlei ervaringen, nu bij voor- dan bij tegenspoed, bij dank„zegging en rouw, bij overwinning en nederlaag, werd genoten en
„ondervonden van Gods woord".
Stichtelijke stukjes waarvan het meerendeel reeds verscheen
in den „Bode der Heldring-gestichten", korte overdenkingen veelal
in puntigen worm, naar aanleiding van een tekst of wel van ervaring op de gestiehten opgedaan : ziedaar wat den lezer hier
wordt aangeboden. Hij zal er menige fijne of vernuftige opinerking
vinden, ook hier en daar een gelukkige vereeniging van bijbelgebruik en psychologische opmerking. Naast sommige populaire
uiteenzettingen voor een minder ontwikkeld gehoor zal toch ook
de beschaafde lezer dit boekj e niet nit de hand leggen zonder gevonden to hebben wat van zijn galling is.
1. S.
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Dr. H. C. Muller. Nederlandsche Letterkunde. Een
hoofdstuk van vergelijkende letterkunde. Utrecht, J. G.
van Terveen en Zn. 1902.
Die deze brochure heeft gekocht en gelezen, kan niet klagen
to weinig voor zijn geld gekregen to hebben. Zelfs al heeft hij
zich schrap gezet tegen den woordenvloed van een schrijver, die
in zijn eersten zin zegt : ,,ik zou veel, zeer veel wenschen to zeggen", zelfs dan kan hem deze overvloed van meeningen, redeneeringen en uitspraken nog to machtig worden. Ik zal mij wel wachten daarvan de juistheid of onjuistheid na to gaan, of liever, ik
kom daar niet toe, daar ik mij verbaasde, verbaas en zal verbazen
over de massa stellingen samengeperst in deze 27 bladzijden. Want
als ik er eens eene die mij bizonder j uist scheen — en zoo vond
ik er vele — naderbij wilde bezien en nagaan, dan vas de auteur
al weer aan een, twee andere bezig. En zoo bleef er mij niets
over dan hem na to hollen, en eindelijk rust to vinden in zijn eene
grondstelling : „een herleving dus op elk gebied, dat is het wat
ik wensch." (bl. 23).
Een literair revival-prediker is dus de heer Mull e r. Alles,
het volkslied, het drama, de roman, de gezonde levensrichting, de
schoone dichtvormen — alles herleve ! Bovenal worde onze GrootNederlandsche literatuur wereld-literatuur !
Op deze ontboezeming past mi. tweeerlei antwoord.
Of een knallend ontkurken der champagneflesch en, met bruisende bokalen, een „vivat, floreat, crescat in aeternum" ! Of een
meer nuchtere vraag : „maar wie is in 's hemelsnaam de snoodaard
die dat niet zou willen ? Er bestaat toch niet in binnen- en buitenland een samenzwering ter eeuwige doodverklaring der Nederlandsche letteren ?"
Dat dit laatste niet zoo is blijkt ten overvloede uit het tweede
gedeelte dezer brochure, waarin de schrijver ons geeft zijn: General
view o f the Dutch Literature, Lecture delivered (partly) in the
Taylorian Institution, Oxford, February 12, 1898. Met enthousiasme en groote feitenkennis bepleit de schrijver hier de beteekenis
der Nederlandsche Letterkunde voor de wereldliteratuur, en de
lezer — tenminste zoo Bing het mij — krijgt den indruk dat op
{dit terrein des heeren M u 11 e i s kracht ligt. Meer toch zal hij
ooze letterkunde aan zich verplichten door haar wat beter, dan
nog geschiedde, in het buitenland to introduceeren, dan haar in woordrijke improvisatien boetpredikatien to houden over haar tekortkomingen. In een tijd als de ooze van druk literair leven — want
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noodig improvisation op schrift over alle mogelijke desiderata, als
wel degeiijk werk dat resuiteert uit diep inzicht in het zieleleven
en onverdroten studie van den schoonen vorm. Voor het laatste
wijst ons de heer M ul 1 e r telkens naar zijn geliefde Grieken en
hier wijst hij m.i. op eene waarheid, die meer betrachting verdient
G F. H.
dan in den laatsten tijd geschiedde.
Kunst en Leven. Eerste Jaargang. Eerste aflevering.
Gent, Ad. Ho s t e; Antwerpen, P. J. van M eli e;
Briissel, H. L a in e r I i n; Amersfoort, V a 1 k h o ff & C o.
DII nieuwe tijdschrift, verschenen in fel-rooden omsiag ,, zal
zoo zegt de prospectus naar wij wensen en hopen, voor
Belgie en Nederland worden wat The Studio voor Groot-Brittanje,
Die Kusf etc. voor Duitsiand etc. zijn, namelijk de verspreider
hij uitnernendheid van degelike, in de eerste plants eigene, d. w. z.
Belgiese en Nederlandse, maar daarnaast ook van vreemde kurist:
de grote bestrijder van nile vooroordelen, nile sienter, nile onvrijheid - kortom, al wat helet to ontspruiten het nieuwe Leven,
to worden de nieuwe, door duizenden verwachte en betrachte kunst,
de hoogste en edeiste verwezenlijking van het denken, voelen, wil
len van de nieuwe tijd."
,,De genomen maatregelen veroorioven ons, to verzekeren, dat
de stoffelike uitvoering niets zal to wensen overlaten. Wat de
redaksie betreft, zij het genoeg to zeggen, dat wij ze hebben toevertrouwd ann de peer Po 1 d e H o n t, die, als tijdschrift-redakteur,
namelik, als hoofdopsteiler van Dc Vlaamse School van 1897 tot
1902 al lang zijn sporen verdiend heeft.
N. B. Men kan slechts voor een gehele jaargang intekenen."
De iuhoud van dit eerste n°. is: P' Zuid- en Noord-Nederlandse kunstenaars; van flu 1. T h e o v a n R ij s s e 1 b e r g h e, door
Poi de Mont.
2e. Onze Muzea. - In 't muzeum van Brussel, door A. J.
W a u t e r S.
3e Letterkunde. - De Bode, door A y Pr ins.
4e Van Maand tot Maand. - Tentoonstellingen.
5e • Boekbeoordelingen.
6. Inhoud van Tijdschriften.
De tekstversieringen en de reproducties zijn inderdaad uitnemend en kunnen, mij dunkt, de vergelijking met buitenlandsche
geIllustreerde tijdschriften best doorstaan.
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Of ditzelfde van den tekst kan gezegd worden?
De leden van het St.-Lucasgilde kunnen niet klagen over den
tekst, die bijna geheel gewijd is aan hun werk. Ook zij wier hart
open gaat bij het lezen van woorden als deze : „offiesjele, personaazj es, medalie, puntilj iesten, ekspoziesie, psiekologie, mensenfiguur,
akwarelliesten, kliesjees" enz, en bij het vrouwelijk maken van
mannelij ke woorden, zullen den tekst wellicht hoogst belangrij k
vinden. Daar ik echter niet tot dezulken behoor, moest ik mij dus
maar beperken tot het genieten van de werkelijk schoone illustraties.
G. F H.
A. B. B a r k e y. De Kracht der Vrouw, fragmentarisch
tooneelspel in 3 bedrijven. -- Rotterdam. B. v a n d e
Watering 1902.
Pit „fragmentarisch tooneelspel" is van het begin tot het einde
een zoo volstrekt geredeneer, een zoo wanhopig gefraseer, een zoo
onnatuurlijk en onbestaanbaar gedoe, een zoo aan alle natuur en
leven ten eenen male gespeend door-elkaar-gewriemel van menschen, die geen mensehen zijn, dock aangekleede stellingen of
vleeschgeworden meeningen, . dat het wellicht maar beter is
er niet meer van to zeggen dan dit : het motto van den schrijver
(of van de schrijfster?) „Publier votre pensee, ce n'est pas un
„droit, c'est un devoir . . . Si votre pensee est bonne, on en pro„fite ; mauvaise, on la corrige, et 1' on profite encore"; — dit motto
-- hoe bescheiden oogenschijnlijk ook — ontneemt den lezer niet
de bevoegdheid aan hem of haar, die „gedachten" publiceeren wil,
voor alles den eisch to stellen dat er zij nagedacht voordat er geschreven werd, ernstig, grondig nagedacht over de quaesties, die
ter sprake gebracht zullen worden. Is aan dien eisch niet voldaan,
dan luidt het wederwoord op het motto aldus : uwe gedachten verH. S.
beteren ? Neen waarlijk, dat is al to veel gevergd.
J. H o r a A d e m a. Droeve uren. Amersfoort. V a l kh o f f en Co. z, j.
Waarom ontroeren ons de droeve vertellingen niet, die de heer
Ho r a Ad em a in dezen bundel heeft vereenigd ? Ongetwijfeld
omdat er, trots het realistische (hyper-realistisehe zelfs in het eerste
verhaal), to weinig realiteit schuilt in de gebeurtenissen, die ons
worden naverteld. Telkens opnieuw krijgen wij den indruk dat
deze auteur iets bedacht heeft — b.v. het simpele geval van een
verloofd boerenpaar, dat bij het huiswaarts schaatsenrijden noodlottig

843
verdrinkt —, iets, dat z.i. zeker wel aangrijpend zou zijn, wanneer het
drama werd voorgesteld als zich afspelende in een uitvoerig -- en
vaak met talent — geschilderde landelijke omgeving. Maar het bedenksel laat ons koud, omdat wij van de helden zoo bitter weinig
afweten, zij zoo weinig als menschen van vleesch en bloed voor ons
staan en wij, wat sceptisch geworden door het onwaarschijnlijke
van eenige verwikkelinger in de kleine drama's, er niet genoeg
„in" komen om eenige emotie to gevoelen. Alleen het leste en
beste verhaal wekt in ons sympathie voor den held, S j a a k, den
H. S.
batterijhond. Maar dit stuk valt dan ook uit het kader.
Dr. J. D. Bierens de Haan. Plutarchus als godsdienstig denker. Een gestalte nit de grieksch-romeinsche
godsdienstgeschiedenis. 's Gravenhage, M a r t. N ij h o f f,
( 118 pag.,i.
Het twintigtal tractaten nit de z.g. Moralia waaruit de schrijver zijn stof geput heeft, doen ons P 1 u t a r c h u s kennen „als vertegenwoordigende fignur van een tij d", en dien tij d „als tij d van
overgang uit de polytheIstische volksreligie naar de universeelmenschelij ke religie". Hierin is het belang maar tegelij k de grens
van het onderwerp aangegeven. Men zou deze studie kunnen noemen een kenschets van het religieus kosmopolitieme, en kan den
schrijver den lof niet onthouden rechtvaardig gemeten en gewogen
to hebben. Hij vermij dt evenzeer het bovenmate prij zen van, als
het smalen op zijn held en onderwerp. Hij heeft dat kosmopolitisme waarvan P 1 u t a r oh u s representant is, geheel van de godsdienstige zij de bezien : de godsgedachte, het godsdienstig levee en
de religieuze opvatting van het kwaad zijn de titels der drie hoofdstukken.
Wie met P 1 u t a r oh u s en zijn tijd eenigermate vertrouwd is
kan vragen en bezwaren opperen. Hij zou allicht een scherpere
karakteristiek van P 1 u t arc h u s' verhouding tot verschillende
wijsgeerige richtingen gewenscht hebben. Ook omtrent de opvatting van het Christendom kunnen de uitingen van den schrijver
bedenking wekken.
Maar het is hier de plaats niet zulke vragen toe to lichten.
Wel kan het een oogenblik verbazing wekken dozen schrijver over
dit onderwerp to hooren. Wat mag wel den keener van S p i n o z a,
lien de lezers van Onze Eeuw daarenboven kennen ale bewonderaar
van D a n t e en geestverwant van N o v a 1 is, wat mag zulk eon
man aangetrokken hebben in den braven, ietwat „spiessburgerlichen"
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Plutarch us? Het antwoord is niet heel moeilij k to geven. P 1 ut a r c h u s is nog geen neo-platonist, weer Loch op weg naar het
Neo-platonisme. Dr. B i e r e n s d e H a an heeft dit nergens met
ronde woorden gezegd, maar het toch zeer levendig gevoeld. Zoo
trekt deze denker, wiens beperktheid van geestelijk inzicht hij wel
ziet, hem aan als een schakel in de geschiedenis van „de bewustwording des menschelijken geestes".
Het boek j e van Dr. B i e r e n s d e H a an is als degelijke studie
voor de kennis van P 1 u t a r c h u s to genieten en to waardeeren.
Maar nog belangrijker is het op to merken vat een geest als den
zijne in den tijd en den persoon van P 1 u t a r c h us belang inboezemt. Het is dat bij het los rakers van religieuze vormen en
wij sgeerige dogmen innerlij ke kracht en bezieling worden gezocht
in de diepte van den menschelijken geest.
1. S.

Bergtochten in Wallis
Juli—Augustus 1901.
DOOR

ISA BELL A F. MULLER.

Voor de iiieeste Hollanders, zelfs voor hen, die al veel
in de Alpen gereisd hebben, ziju de val d'Hrens en de
val d'Auniviers nog onbekende streken, al behooren beide
dalen zeker tot de mooiste van Zwitserland. Aileen van
nit het Rhônedal zijn ze gemakkehjk to bereiken; in Sion
begint de rjweg naar Evolena, het hoofddorp van den val
d'Hérens, en Sierre is het uitgangspunt voor den val d'Anniviers. Alles is er nog bijna onveranderd: de rijwegen zijn
wat verbeterd en eenige hotels zijn er gebouwd, maar verder
heeft het vreemdelingen-verkeer geen invloed gehad. De
nude kleederdrachten worden er flog gedragen, en de chalets
worden er zonder uitzondering van dennenhout gebouwd,
dat geheel zwart wordt, als het lang aan de lucht is blootgesteld, wat de Walliser dorpen zoo aardig doet afsteken
tegen de heigroene weiden en hun zoo'n typisch Zwitsersch
voorkomen geeft.
De hotels zijn over het algemeen eenvoudig ingericht
on er heerscht een prettige, gezellige toon. Alle stijfheid
is er verdwenen, en zelfs pleehtige Engelsehe dominé's zitten
in berg costuum aan de table d'hôte, en dames ziet men
korte rokken dragen en met spijkerlaarzen rondloopen.
O.E.II
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Vooral in Arolla, dat geb eel aan het begin van den
val d'Arolla ligt 1), hebben de hotels een uiterst alpien
karakter. Er zijn ook weinig punters vanwaar uit zooveel
tochten van allerlei soort to waken zijn. Maar voor iemand,
die geen bergtoeren waken kan is Arolla geen g eschikte
plaats. Wandelingen zijn er eigenlijk niet, want onderhouden voetpaden vindt men er nergens en zelfs de muilezelweg van Hauderes naar Arolla is buitengewoon slecht.
Ook is het er doodeenzaam ; behalve nit de twee hotels,
bestaat Arolla uit een paar hutj es, die alleen in den zomer
bewoond zijn, en het moet zeker een drukkend gevoel
geven aan ieder, die niet klimmen kan en beneden moet
blijven, zoo nauw ingesloten to zijn door die hooge bergen. Alleen aan den voet zijn deze begroeid met arven
en larixen en voor een klein gedeelte maar zijn ze bedekt
met weiden, en de grauwe eind-moraine van den Glacier
d'Arolla, die zich bijna onmiddellijk voor de hotels nitstrekt, geeft het dal een nog doodscher en somberder voorkomen. Naar het noorden is het uitzicht het ruimst, en
ziet men het dal of tot den Sasseneire 2), aan den voet
waarvan Evolena ligt; dan volgen de grillige Dents de
Veisivi, 3) de Dent Perroc 4) en de spitse punt van de Aiguille
de la Za 5), die samen den scheidsmuur vormen tusschen den
val de Ferpecle en den val d'Arolla. In het zuiden wordt
het Arolla-dal afgesloten door den massieven Mont Collon s)
met zijn geweldige gletschers, den Glacier d'Arolla en den
Glacier de Vuibez. Daarnaast ziet men de rotsen van de
Serra de Vuibez 7), waar zich de Pigno d'Arolla 8) met zijn
smetteloos Witte sneeuwvelden hoog boven verheft, en in
1) De val d'Arolla beet na zijn vereeniging met den val de Ferpecle, bij Hauderes, waar de rijweg ophoudt, val d'Herens en behoudt
Bien naam ook nadat de vat d'Heremence zich bij hem voegt.
2)

3259 Meter.

3)

3425 en 3189 M.

4)

3655 M.

5)
6)

3673 M.

7)
8)

3644 M.
3084 M.
3801 M.

84
het westen wordt bet dal ingg esloten door den Glacier de
Zigiore Nuove en de Bergen die den Pas de Chevre 1) omgeven en waarachter de Aiguilles IRouges ') liggen.
Al deze toppen kunnen rechtstreeks beklommen worden
van uit Arolla, dat zelf al op 2000 NI. hoogte ligt, en
daarenboven kan men van nit de Cabane de Bertol nog
verscheidene andere tochten doers, zoodat er dus een ruime
keus is; er zijn de prachtigste gletschertoeren to maken
en men vindt er ook de lastigste klauterpartij en . voor
hen, die niet van moeilijke tochten houden, zijn er de
Pig no d'Aro11a, de Grande Dent de veisivi en nog an Jere
ong eva : ^rlijke topper, en daar teg enover staat de Dent
Blanche, die tot de ixsoeihjkst to beklirnmen Bergen der
Alper gerekend wordt en iiij plotselinge weersverandering zees gevaarlijk kan worden. Maar baa,r bekliinmin g
is o()k eeu der interessantste toeren. Toen ik in Evolena
kwam en daar de Dent Blanche zag in al haar maj esteit,
net Naar pantser van verblindend witte sneeuwvelden en
met Naar dreig ende kammen, zoo trotseli en uitdagend in
}laar eenzame grootheid, toen had ik onmiddellijk besloten
j uist haar to zullen beklirlmen en toen kou niets sneer m.ij
van mijn plan of brengen, geen moeilijkheden en geen
gevaren, en wilde ik haar top bereikt hebben., voor ik
Arolla weer verliet.
Maar tirooreerst kon niets van dit plan komen ; het weer
was to onvast en de kammen waren g eheel met sneeuw
bedekt, zoodat de tocht onmogelijk was. Daarom maakte
ik met mijn twee gidsen, Pierre Chevrier en Jean Gaudin,
eerst eeni.g e andere toeren, die direct van nit Arolla gemaakt kunnen worden; voor de Dent Blanche zou ik
eerst in de Cabane de Bertol moeten overnachten. Ik beg on met de Aiguille de la Za, een klautertocht van den
eersten rang, wanneer men haar over de rotsen van den
west wand beklimt, maar een eentonig e g letschertocht wanneer men over den Glacier de Bertol en den oostwand den
top bereikt.
1)

Een bergpRs van Arolla naar den val d'H^rOmence, 2851 M. hoog.

2)

3650 M.
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Boodrecht als een waarschuwend opgestoken ving er
rijst zij omhoog, uit de bergreeks die in het oosten het
Arolla-dal begrenst ; zoo steil is deze wand dat er bijna Been
sneeuw op blijft liggen, en slechts een paar kleine gletschers
komen er op voor, al bereikt de Aiguille de la Za de vrij
aanzienlijke hoogte van 3673 M.
De westwand biedt dan ook, zooals ik reeds zeid e, een
prachtige klauterpartij, zeker na de Dent Blanche de moeilijkste en interessantste die men van uit Arolla maker
kan. Betrekkelijk zelden wordt de Aiguille de la Za van
dezen kant beklommen, l) maar ik had juist lust in een flinken.
klautertoer. Gelukkig zag het weer er vrij g oed uit, toen
ik om half drie opstond, en ik had alle hoop, dat de tocht
gemaakt kon worden. Voorzichtig sloop ik de trap of met
mijn zware berglaarzen in de hand, om de andere g asters
niet to storen. Het was doodstil in het hotel; alleen van
nit de eetzaal drongen zoo nu en dan geluiden naar bovena
Daar was men al druk in de weer. De kellner pakte
proviand in, de gidsen maakten hun Rucksacke klaar en
brachten hun touwen in orde en een paar slaperige alpinisten zaten to ontbijten.
Alles geschiedde zoo stil mogelijk, en er was jets g edrukts in die omgeving van zwijgende menschen en in die
leege, halfverlichte eetzaal. Ik was blij, Coen ik met miju
ontbijt klaar was, dat uit slappe thee en oudbakken brood
bestond, en buiten stond in de koude, opwekkende nachtlucht. In het noorden was de lucht fielder en schitterdeu
de sterren, maar verder was het een donkere nacht. Bij
het onzeker flakkerende schijnsel van de lantarens der
gidsen was het nauwelijks mogelijk den grond voor onze
voeten to onderscheiden, en telkens over boomwortels of
steepen struikelend daalden wij de helling af, waarop het
Kurhaus Arolla ligt, en bereikten zoo de Borgne. 2) Vreemd
klonk het doffe gebruis van het water in den zwijgenden,
donkeren nacht. Onstuimig stortte het zich over zijn steenachtige bedding, telkens wit opspattend, waar het op tegen1) Ik was de eerste die in den zomer van 1901 deze route heeft ingeslagen.
2) De beek, die het dal doorstroomt.
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voort, het duistere dal in.
Over een smal bruggetje bereikten wij den anderen
oever en nn kiommen wij in zig-zag de berghelling op.
Eerst ging het tnsschen arven en larixen door, die steeds
schaarseher werden, hoe hooger wij kwamen; ongelukkig
vergroeide dwergdennen en andere lag struiken namen
hun plaats in, langzarnerhand verdwenen ook deze, en de
steenachtige bodem was alleen met kort gras en mos bedekL Ondertusschen was het ook lichter geworden; een
grauwe schemering vulde het dal, dat nu al diep beneden ons
lag; in het oosten werd de lucht bleekgeel gekleurd en op
de bergtoppeii begonnen de schaduwen to wijken. Al sneer
nicer narn het Licht toe om mij peen; het geele schijnsel
rcidde ;rich nit aan den hemel, werd dieper van kleur Cli
g fall tender, de komst van de zon aankondigend.
Op Bens, daar verscheen de zon boven de bergen; maar
tieiaas, zij kwam niet als een stralende, zegevierende heerscheyes; bleek, zonder iicht en zonder warmth stood zij daar aan
den vaalgrijzen hemel. Al haar kracht had zij verbruikt
oin den nacht to verdrijven, en niet in staat de newels to
veijagen, die al dichter en dichter werden, moest zij dezen
steeds nicer van haar rjk afstaan, totdat zij geheel overwonnen werd en gedwongen was zich achter een dikke
grauwe wolkenmassa to verbergen.
Maar zoo slecht was het weer gelukkig niet, dat ik
om moest keereii, en flunk kiommen wij door om des to
eerder aan het interessante gedeelte van den tocht to komen.
Steeds kaler werd de grond, overal lag en groote en kleine
i'otsblokken verspreid, en een paar keer moesten wij een
breeden, met steenen gevulden waterloop oversteken, die nu
gebeel droog was, maar waardoor in het voorjaar zeker een
onstnimige Beek met don derend geweld zijn watermassa
peen jaagt. Van de eigenlijke Aiguille bemerkte ik nog
altijd weinig; meestal was zij achter een helling verborgen,
en hadden wij die bekiommen, dan was er weer een andere
die het gezicht op haar weg nam. En wanneer ik haar een
enkelen keer to zien kreeg, scheen zij altijd even onbereik-
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baar ver van mij to blijven en steeds aehteruit to wijken .
Maar opeens, nadat wij een paar uur achter elkaar door geklommen hadden, stonden wij recht tegenover Naar, aan
den anderen leant van een klein sneeuwveld, dat ons alleen
nog van Naar scheidde. Geen menschelijk spoor was her to
vinden, alleen de lichte indrukken van gemzenhoeven liepen
dwars over het sneeuwveld peen.
Nu werd het touw omgebonden en toen ging het weer
verder, recht op de rotsen aan. Daar werd voor het eerst
wat gerust, en nu kon ik ook de Aiguille zelf goed opnemen.
Tegen een eindelooze massa van boven elkaar gestapelde
rotsblokken zag ik op, die er uitzagen als de puinhoopen
van een ineen gestorten reuzentoren, overal even onbegaanbaar schijnend en steeds hooger en hooger zich verheffend.
Gemakkelijk zag de route, die ik gekozen had, er zeker
niet uit, en met dien grauwen, lichtloozen achtergrond,
zelf zoo somber van kleur, maakte de Aiguille een indruk
van onbeschrijfelijke woestheid.
Na een kwartier stonden wij weer op, het touw werd
nog eens nagekeken, en de klauterpartij nam een aanvang.
Bijna vijf uur lang klommen wij onafgebroken voort ;
nu Bens langs smalle vooruitstekende randen, dan weer
door nauwe spleten, soms van het eene punt op het andere
klauterend, of wel, de vingertoppen in nauwe reten geklemd,.
ons ophijschend tegen een loodrechten rotswand.
Het eerste gedeelte was weer vermoeiend dan lastig.
De helling der rotsen was niet zoo groot, dat ik mijn handen gebruiken moest, maar dat voortdurend klimmen over
losliggende steenmassa's, die dwongen nu eens groote,
dan weer kleine stappen to nemen, was vrij vervelend, en
ik was blij toen de rotsen zoo Steil werden, dat ze niet
anders beklommen konden worden dan met behulp van
alle ledematen. Want geen deel van het lichaam blijft ongebruikt bij het overwinnen van moeilijke passages: voeten,
handen, ellebogen, schouders, knieen, alles is dan in beweging.
Sommige schoorsteenen 1) waren zoo glad, dat ik mij;
1) Nauwe spleten in den rotswand.
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niet anders naar boven kon hijschen dan door mijn voeten
tegen den eenen wand to zetten, terwiji ik mijn rug stijf
tegen den anderen drukte en mij dan langzamerhand omhoog
werkte met behuip van ellebogen, knieën en schouders.
Vooral op de armen komt het dan aan; een beklimming
als die der Aiguille de la Za maakt men sneer met de
handen dan met de voeten. Ret is werkelijk verwonderlijk,
hoe handig men in deze gymnastiek wordt en naar boven
weet to klimmen door spleten, die bijna geheel glad zijn
en waarvan ieder, die voor het eerst voor zulk een schoorsteeii stond, zou zeggeu, dat het een volmaakte onniogehjkheid
was, daar tegen ip to klauteren.
Dc Aiguilic de I f lieeft creel vaii die spieteu. inaar
deze tnakeii uog niet de grootste inoeilijkheid ervati ait
aug veei Iastiger is het bekhrnmen van dc platter of
plaques, groote gladde rutsblokken, die bj de Aiguille dikwijls Ioodrecht als eeu miiur op elkaar staan en zulk een
effen oppervlakte hebben, alsof ze gepolijst waxen. G-een
auder houvast bieden ze aan daii nanwe reten, die groot
to noemen ziju, waiineer een enkele spijker der schoenzolen
cv plaats in vindt. Met de vingertoppen, soms bijna alleen
met de nagels, klemde ik mij daaraan vast; met mijn knieën
Meld ik mij stjf tegen den wand aangedrukt en met den
ceneii voet zocht ik nog zooveel mog-elijk steun in de reet.
Men moet ook niet vragen hoe iem ands nag els cv uit zien
na zulk een klauterpartij, en dikwijls is in het begin het
vel aan de vingertoppen geheel afgeschaafd; maar door het
vele klimmen wordt de huid taxi en hard en heeft deze er
op den duur niets mneer van to lijden.
Dat men bij dergelijke klauterpartijen uiterst voorzichtig moet zijn, behoeft wel niet gezegd to worden. Er
worden dan ook zooveel voorzorgen genomen dat een ongeluk bijna alleen dan mogelijk is, wanneer het touw doorscheurt of iemand boven op een ander valt. Nooit meer
dan een persoon tegelijk beweegt zich voort, het touw,
waarvan de gidsen de einden om hun middel bevestigd
hebben, wordt om goed vertrouwbare rotspunten gesagen,
en Iangzaam laten de gidsen het vieren, elken keer dat
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men verder kiimt. Daarbij plaatsen zij zich zoo, dat zij
een volkomen zeker standpunt hebben en niet dadelijk
meegesleept kunnen worden, wanneer men kwam to vallen.
Ook de touristen moeten zich, als een der gidsen verder
klimt, zoo plaatsen, dat zij stevig staan en zich goed vast
kunnen houden. Ook met elkander nemen de gidsen
dezelfde voorzorgsmaatregelen, en zoo wordt het gevaar aanzienlijk verminderd. Snel vooruit komt men natuurlij k niet en
het was alsof wij den top der Aiguille de la Za nooit zouden
bereiken. Maar de klauterpartij was zoo interessant, dat
het mij niets verveelde of vermoeide ; telkens was er wat
anders bij de hand, nu een overhellend rotsblok, dan een
schoorsteen of wel een traverseering 1) langs smalle richels,
waarbij mijn voeten in het g eheel geen steun vonden en
ik aan mijn hander hangend mij van het eene punt naar
het andere moest sling eren. Soms, en dat is misschien
het gevaarlij kst van alles, waren de rotsblokken met een
dunne ijskorst bedekt. Zoo doorschijnend is dit ijs, dat
men er, niets kwaads vermoedend, zich aan vast zou houden,
maar niets is bedrieg elij ker, en het schijnbaar zoo vaste
steunpunt is zob glad, dat voeten of handen onmiddellijk
er op uitglijden. Maar bij moeilijke klauterpartijen verplaatst men gewoonlijk niet weer dan een voet of een hand
tegelijk, zoodat men nog niet altijd behoeft to vallen.
Gelukkig trofl'en wij er niet veel van aan; wanneer zij
talrijk zijn, kunnen zij maken dat een berg niet to beklimmen is; maar gelukkig waren ze op dezen tocht gemakkelijk
to vermijden.
Ook van steenvallen hadden wij Been last. Dat kwam
door het betrekkelijk slechte weer, want het was niet warm
genoeg om het ijs, dat de stee pen met elkaar verbindt,
overal to doen smelten. De steenen verliezen dan hun
samenhang en wanneer zij aan het rollen geraken, ontstaan
er de g evreesde steenvallen. Maar di.t gevaar bestond er
Loch. Men kan nooit weten of niet ergens een ijslaag
langzamerhand aan het smelten is geraakt, een enkelen
1) Traverseeren is het klimmen langs een rotswand en beteekent
niet oversteken.
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keer troffen wij dan ook rotsblokken, waarvan het water
afdruppelde. Wanneer een van ons voortklom, moest hij
zorg dragen Been steenen los to maken, en oiudertusschen
plaatsteri de anderen zich zóó, dat de steenen hen niet
konden bereiken. Lang ons ophouden om nit to rusten
konden wij nergens; slechts den keer konden wij halt honden
onder een vooruitstekend rotsblok, dat een veilige plants
bood om een oogenblik to gaan zitten.
Eerst keken de gidsen nog eens voorzichtig riaar alle
kanten rond, ,,s'il y a des loops", zooals C h e v r i e r lachend
zeide, maar de steenen om ons heen lagein stil, geen
enkele bewtog, en under het rotsblok koiiden wij in 'een
e v a 1 door' lien getroffen worden. Aaii den rand daarvari
hiiigeii tan ijskegels aver, waarvan het water affiroop;
het geiieele ilok was diet eeii ontdooiende Jj slaag l)edekt,
evenals de losse steeneu, die rondom de rotsen bedekten,
iiiaar gelukkig bleveii deze rustig liggen. Een enkelen keei'
kwain er wel een Steen neerrollen, die dan tegen een anderen
afstuitte en in groote bogen neersprong van de eene rots
op de and ere, totdat hij ergens in de diepte bleef liggen:
maar verder had dit •een gevolgen.
Hierna ging het weer voort, cii het scheen alsof de
4igiiille de la Za altijd hooger werd steeds weer en weer
week de top terug en altijd door waren er weer nienwe
rotsen to beklimmen. Een ijskoude wind deed zich hier
voelen, die steeds heviger werd, hoe hooger wij kwamen.
Sorosverkleuinde hij nijn handen geheel, maar een oogen
blik later deed de krachtige lichaamsbeweging weer alle
warrnte terugkeeren. Zoo nu en dan begon het to sneeuwen,
fijne kristallen wares het die neervielen, soms zachtrood
gekleurd en verwonderlijk mooi van vorm, maar gelukkig
hielden de buien nooit lang aan.
Eindelijk naderden wij toch werkelijk den top. De
afgrond, waarboven ik voortklom werd al dieper, steeds
slanker werd de top voor mij en steeds smaller de wand,
waar ik als een vlieg tegen opkioop.
Wij bereikten het punt waar de andere route met de
ooze samen valt; hier lieten wij onze pickets en Buck-
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sacke achter, wat dadelijk het klimxnen heel wat gemakkelijker maakte. Oak waren de laatste rotsen minder moeilijk,
wij konden langs de graat zelf voortklimmen, terwijl wij
tot nog toe g edwongen waren geweest Lang s den wand
naar boven to klauteren, of de rotsen onder den kam to
blijven volgen, omdat het gesteente zoo brokkelig was of
omdat de rotsen in het geheel niet to beklimnnen waren.
Maar nu waren de grootste moeilijkheden voorbij ; nog
maar een paar rotsblokken, een paar spleten, en ik had
den letterlijk in een punt uitloopenden top bereikt.
Ben snerpende wind begroette mij daar; als messteken
sneden de windvlag en. in mijn gezicht en bijna onmogelijk
was let rechtop to staan. Bij den steinmaann 1) vonden wij
eenige beschutting en daar bleef ik eerst nog wat zitten
vonr de terugtocht ondernomen werd.
Een woeste berg wereld omringde mij. In het zuiden
en westen was het als een zee vain berg toppen : op den
voorgrond de Mont Collon, de Pigno d'Arolla en de Aiguilles
Rouges; daarachter de reusachtig e Grand Combiu en de
andere bergen van den val de Bagnes, en eindelijk, hoog oprijzend teg en den horizont, de g eweldige keten van de Mont
Blanc-groep.
Maar den grootsten indruk maakte toc]i het uitzicht
naar het oosten. Telkens moest ik weer naar de Dent
Blanche ziel, die daar dreigend Naar net sneeuw bedekte
kammen naar anij toekeerde, als de geweldige wapenen
waarmee zij elken aauval afweerde. Zelfs op den 2) Weisshorn, Rothorn en Grand Cornier lette ik maar weinig, zoo
overheerschend was de Dent Blanche. Behalve haar zeldzaam mooie norm doet ook Naar geisoleerde lig Bing Naar
altijd zulk een overweldigenden indruk maken ; welken berg
ik ook In Wallis beklom, overal was het weer de Dent
Blanche, die mij het meest boeide. De toppers die tot
denzelfden keten als zij behooren, zijn alle veel minder
1) De door de eerste beklimmers opgeriehte steenhoop.
2) In het Duitsch spreekt men van das Weisshorn, das Matterhorn,
enz. maar m. i. is het beter in het Hollandsch to spreken van den Weisshorn, den Matterhorn enz,
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meter, maar hij is veel minder trotsch van lijnen, en de
onmiddellijke nabjheid van de Dent Blanche doet het
verschil van hoogte sterk in het oog vallen. De Bergen die
achter haar oprijzen en waarvan verseheidene grooter zijn,
liggen to Ter van haar verwijderd om haar eenigen afbreuk
to kunnen doen, en die zeldzaam grootsehe orngeving schijnt
er eerder toe bij to dragen om haar majesteit nog to verhoogen.
Het was vrj laat en ik moest aan den terugtocht denken.
Deze zou over den Bertol-gletseher genomen worden; de
andere route is to Zang om er Tangs of to dales.
Do Aiuille de la Za verheft haar oostwand zeker niet
liieer dan eeii iiaar lion derd meter boven den Bertol-gletseher,
en hot duurde niet Tang of wij hadden de rotsen aohter
)I1S ca een lange gletseherwandeling wachtte ons nog
alleen.
Wj liepen flitik door, maar onze voeten drongen tot
^ ver de enkels in de weeke sneeuw, sons zakton wij er
zelfs tot de knieën in, wat hot gaan niet gemakkelijker
maakte. Zeer hinderlijk waren ook do hevige windvlagen die
telkens onverwachts over den gletseher streken en het
vooral op mijn hoed schenen gemunt to hobben. Bepaalde
inoeilijkheden troffer wij niet aan; eeii paar keer stuitten
wij op eenige met sneeuw bedekte spleten, die ons dwongeu
eon oinweg to maker. Voorzichtig onderzocht dan de voorste
Bids met zijn pickel of de sneeuw hem dragen kon; Bens
drong de stalen punt geheel door de dunno iaag heen en
wij moesten verderop naar eon geschikten overgang zoeken.
Na eon paar keer rondgetast to hebben was eon plek
gevonden, waar de sneeuw dik en sterk genoeg was om ons
to kunnen dragon. Voorzichtig in elkaars vootstappen tredond,
staken wij dan do spleot over.
Gevaarlijker was hot voorbij gaan van eenigo met steenen
gevulde couloirs 1) in do wandon van do Pointe des Doves
Blanches, die wij niet vermijden konden. Op dit uur van
1) Getilen in den IOtWan(1, waardoor de lose teener hun weg
nenien.
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den dag hebben er altijd steenvallen plaats langs de
couloirs, en dat deze her veel voorkwamen bewezen de
steenen die overal op den gletscher verspreid lagen. Telkens zagen wij steenen door het couloir naar beneden rollers;
elk oogenblik kon een der grootere blokken los rakers en
in zijn val tallooze andere met zich meeslepen.
De gletscher had hier een vrij sterke helling en was
met harde en gladde sneeuw bedekt. Een der gidsen
ging vooruit om treden to hakken ; misschien niet queer
dan vijf of zes, maar het duurde toch lang gen.oeg. Ret
touw moest gespannen blijven tussehen ons en daarom
konden wij nooit weer dan een stap vooruit gaan, elken
keer dat er een trede klaar was. Gelukkig nam de helling
steeds af, zoodat wij vender hard door konden loopen,
tot dat wij het gevaarlij ke eind voorbij waren. Geen
enkele Steen verroerde zich, maar toen wij wat verder waren,
hoorden wij opeens een dof g erommel en ons omkeerend
zagen wij verseheidene blokken naar beneden rollen, steeds
sneller en sneller, tot dat de sneeuw hun vaart brak en zij
ergens op den gletscher bleven lig gen.
Meer en meer beg onnen wij nu de moraine to naderen.
De Cabaue de Bertol kreeg ik al in het g ezicht ; links van
ons, op de steile graat van de Dents de Bertol zag ik haar
liggen, zoo eenzaam, maar tegelijk zoo vriendelijk in deze
woeste omgeving van ijs en rotsen, dat men werkelijk lust
kreeg van haar gastvrij dak gebruik to maken.
Het duurde toch nog lang tot wij de sneeuw achter
ons hadden ; die eindelooze Witte vlakten schijnen nooit to
zullen eindigen, en na de afwisselingsrijke rotsen vond ik
de sneeuw dubbel eentonig, die daarenboven niet steil g enoeg
was om er over to kunneu rutschen.
Maar eindelijk werd de moraine toch bereikt, de touwen
werden los gemaakt en opgerold, de sneeuwbrillen weer op
den hoed bevestigd, en spring end over groote en kleine
steenen kwamen wij aan een steil zig-zag paadj e, dat ons naar
het Arolla-dal den weg wees. diet Kurhaus, dat wij eerst in de
diepte hadden gezien, lag nu voor ons in de hoogte, en eindelijk
lag ook de moraine van den Glacier d'Arolla achter ous.
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Maar het warmste kwartiertj e van den geheelen tocht
wachtte mij nog; dat was het steile eindje klimmen naar
het hotel, dat op de berghelling gebouwd is. Het is altijd
warm in het dal, wanneer men van de berg en terugkomt,
en daar tusschen de boomen was het bepaald broeiend
na dien kouden gletscherwind, die ons op den geheelen
tocht verg ezeld had. Maar lang was dit eind gelukkig niet
en_ opeens, joist then ik dacht dat wij het Kurhaus nooit
zouden bereiken, Tees het hotel voor mij op met zijn balcons
en veranda's, en was miju eerste tocht van den zomer
ten ei ade.
11.
Na de Aiguille de 1a Za had ik veel lust, om de
A ig uilles Rouges to heklimmen, maar er lag flog to veel
sneeuw op de kammeia en de tocht moest uitg esteld worden.
De Petite Dent de Veisivi was de eenige top, waarvan de
rotsen vrij van sneeuw waren ; zij is niet hooger dan 3189 M.
zoodat de sneeuw er altijd het eerst wegsmelt. Het is
seen g roote tocht maar interessant door de graat, die men
in haar geheele lengte traverseeren kan, waarbij verscheidene gendarmes 1 ) to beklimmen zijn. Voor iemand, die
zich voor moeilijke tochten trainen wil, is het een buiteng ewoon g eschikte tocht, en de Petite Dent wordt dan ook
met dat Joel veel beklommen.
Het slechte weer dwong mij verseheidene dagen thuis
to blijven, maar eindelijk klaarde het op en het was een
zeldzaam heldere nacht, toen ik met mijn twee gidsen op
weg Bing om de Aiguilles Rouges to bekliminen. De lantaarns behoefden zelfs niet eens gebruikt to worden. In
blauwwitten glans rees de Mont Collon op tegen den zacht
g etinten hemel, en scherp belijnd teekenden zich daartegen
de fantastische vormen van de Dents de Veisivi en de
Aiguille de la 1a af. Fluweelig zwarte schaduwen bedekten de ; otsen en violet getint lagers zij over de sneeuwvelden. De weiden, waardoor ik li.ep, waren overstroomd
1) \T erweerde rotspunten, die zicli op den kam van een berg ver^
hetfen en waarvoor in geeu andere taal een naam bestaat.
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met het blanke maanlicht ; stil en eenzaam strekten zij
zich nit in zachte glooiingen, met Naar weeke omtrekken
vaag afstekend tegen de matblauwe lucht.
De overgang van den nacht in de eerste ochtendschemering was nauwelijks merkbaar ; fang zamerhand werd
de hemel lichter, de glans van de sterren bleeker ; het werd
killer en alles kreeg een grauwe, koude tint. De sterren
begonnen to verdwijnen, flauw flikkerde er nog een enkele
aan den kleurloozen hemel. Maar boven de Dents de
veisivi verscheen nu een vurige glans; feller en feller
gloeide het op tegen de bleeke lucht ; verblindend schitterend schoten de eerste zonnestralen omhoog, nieuw lev en
om zich peen verspreidend.
Het was als een andere wereld, toen die eerste gouden
zonneflitsen de weiden bereikten. Alles, wat eerst zoo roerloos, koud en doodsch was geweest, leefde nu op in heldere
kleuren en vroolijke tinten. Alle bloemkelken openden zich,
overal schitterden en flikkerden de dauwdruppels, die de
weiden en het dal met een zilver waas bedekten.
Ondertusschen waren wij den Glacier des Aiguilles
Rouges genaderd ; de grond werd steenachtig er, het frissche
gras en de bloemen verdwenen g eheel, en wij hadden de
moraine bereikt. Daarover bereikten wij den gletsch er ; de
sneeuwbrillen werden voor den dag g ehaald en het touw
werd omgebonden, wat altijd een .g evoel g eeft, als of dan
pas de tocht werkelijk begint.
Steil verhieven zich boven den g 1 etsch er de drie topper
van de Aiguilles Rouges met Naar scb erp g etande kammen
en diepe, ontoegankelijke spleten. Als een wildernis van
rotsblokken rezen zij op, somber zwart tegen den lichten
ochtend-hemel afstekend. Langs die wilde, verbrokkelde
kam men zouden wij de verschillende toppen beklimmen ;
met den noordelijken begonnen wij. Om de rotsen daarvan
to bereiken, staken wij eerst den g letscher over, wat Been
moeilijkheden bood. Toen werden de rotsen beklommen,
maar om de steenvallen was het niet mogelijk rechtstreeks
naar den kam to klimmen ; wij traverseerden eerst naar links
en bereikten van daar den kam. Tot nog toe waren de
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rotsen zoo weinig Steil, dat zij overal met g ras en edelweiss
begroeid waren. Maar nu vormden zij een klein terras, dat
met steenen bedekt was. Hier hield alle vegetatie op;
alleen een enkel mosplantj e waag de het nog hooger op to
stij gen. Grimmig zag en de kale rotswanden op ons neer,
door nauwe kloven van elkaar g escheiden, waarin de gemzen hun schuilplaatsen h ebben, en in trotsche lijnen rezen
de kammen op tot de woeste toppers.
Op de sneeuw hielden wij eenig e oog enblikken halt,
maar het was daar zoo koud, dat ik blij was toed wij weer
verder g ing en.
Het klauteren naar den noordelijken top was niet
bizon der m oeilij k eii meestal louden wij doorklimm en,
zozldei• op elkaar to tiv achten. Alleeu was bier lastig, dat
de rotsblokkeu dikwijls los op elkaar lager en wankelden
bij de geriug ste aanraking, waarbij ze wel Bens veer kondel
storten. Maar met eenig e voorzichtig heid kon dit g emakkelij k verineden warden, en zouder veel moeite bereikten wij
den top. Een lange weg waehtte ons nog en daarom klommeu
wij meteeu weer verder, langs de zuidelijke graat, om zoo
aan den voet van dell kam to komen, waarover de tweede
top bereikt wordt. Deze kammen bestonden ook nit loslig gende rotsblokken, en het afdalen daarover was niet zoo
gemakkelij k als het naarbovenklimmen was geweest. Zoo
nu en dan moesten wij van het eene blok op het andere
springers, en wanneer de afstand al to g root was, lieten
wij ons weer ghjdeu, steunend op onze handers. De tweede
top was moeilijker to beklimmen dan de eerste, op den kam
verhieven zich en kele gendarmes, die vrij lastig waren. Het
was een mooie klauterij, die hoe fang er hoe interessanter
werd. Maar ieinand die neiging tot duizeligheid heeft,
is deze tocht niet aan to raden, voor dien ziju alle rotsen
trouwens onmogelijk to beklimmen. Aan beide zijden van
den kam zag ik diep beneden mij de gletschers ; loodrecht
verhief zich daar boven de rotswand waarlang s ik voortklom,
en daar boven strekte zich de eindelooze blauwe lucht uit,
die op de bergen veel ruiner, veel hooger schijnt dan
beneden in het dal en in de vlakte.
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De tweede top was nu ook bereikt. Aan alle zijden
zag ik geweldige gletschers, grauw-wit van kleur, waarin
de spleten diep blauw glinsterden, smetteloos blanke sneeuwvelden, in de zon als zilver glanzend, en wilde rotsmassa's
die somber afstaken tegen die reinwitte omgeving.
De val d'Heremence met zijn enkele verspreide chalets
en zijn groene weiden vormde een vriendelijke tegenstelling
met die grimmige gletseherwereld. Stil en vredig lag het
daar, diep beneden mij, zoo ver van het gedruisch van de
wereld verwijderd en tegelijk het eenige dat daaraan herinnerde. Het is nog een van die vergeten dalen, waar haast
geen vreemdelingen komen en nog maar een enkel eenvoudig
hotel bestaat en dat bijna onbekend is buiten Zwitserland.
Van den val d'Arolla was niets to zien dan even de
chalets van Saterma als nauwlijks zichtbare donkere stippen, en, wat hooger, de hutjes van Lucel met het kleine
Lac Bleu, flonkerend als een edelsteen in het gouden
zonnelicht.
Het is een zeldzaam mooi uitzicht van de Aiguilles
Rouges; maar van welken berg is het dat eigenlijk niet ?
Al kan men niet van alle toppers zoo oneindig ver zien
en al is het uitzicht dikwijls beperkt, wanneer hoogere
Bergen er onmiddellijk overheen oprijzen, dan is toch altijd
de naaste omgeving zoo overweldigend trotsch en woest,
hoog in de Alpen, dat het dikwijls niet eens hindert,
wanneer in de verte de bergen achter wolken verborgen zijn.
Daarom is het ook zoo geheel iets anders, wanneer men de
Alpen alleen kent van de dalen uit en van de lagere toppen af, dan wanneer men rondgezworven heeft tusschen
de gletsehers en rotsen en geheel vertrouwd is geworden
met die wilde natuur der sneeuwbergen, waar alleen het suizen van den wind en de doffe slagen van de lawines of het ver
klinkende g eratel van de s teenvallen de stilte verbreken,
maar waar nets dien indruk verstoort van onbeschrijflijk
grootsche eenzaamheid en overweldigende maj esteit.
Veel to gauw naar mijn zin moesten wij weer verder
gaan om de derde Aiguille to beklimmen, waar de grootste
moeilijkheden .mij wachtten. Daarom moesten wij ons haas-
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ten; van den Pigno d'Arolla zag en wij de twee gezelschappen, die hem dien dag beklommen hadden, al terugkeeren ;
duidelij k konden wij ze onderscheiden, als kleine zwarte
mieren voortkruipend over de sneeuw.
Het afdalen naar den zuidkam van den derden top
was niet bizonder moeilijk, maar toen volgde het lastigste
gedeelte van den geheelen tocht ; over verscheidene g endarmes moesten wij peen klimmen, die nauwelijks eenige steunpunten voor voeten en hauden boden, maar de grootste
moeilijkheid bestoud in een schoorsteen, waarvan de ingang
versperd was door een reusachtig overhellend rotsblok.
Zelden heb ik op mij tochten zulk een moeilijk stuk
klavzterij aaug etroflen.
Deze , ratw a u deru_u „ was de larig ste vain alle. Nu
oe ns ^ v er eon gendarme, dal weer langs een der wanden,
bereiktev wij het Iaatste rotspunt, dat zich op den kaln
verheft. Wij klommen or op om vandaar weer naar den

kam iieer to daleiz en onwillekeurig keken wij over den
loodreeht neervallen den rotswand naar het diep beneden ons
g elegen sneeuwv eld. Opeens o ntdekte een der g idsen daar

een paar g emzen, die rustig over de sneeuw rondliepen ;
zij wares duidelijk met het bloote oog to herkennen,
en met een verrekijker kon ik al hun bewegingen nagaan.
lijkbaar hadden zij gegraasd op de grasvelden die aan de
moraine grenzen en keerden zij nu terug naar hun verblijf
in de rotsen. Hot waren drie dieren ; het eene was nog
kleiu en maakte allerlei uitgelaten bewegingen ; met dolle
sprongen rende het peen en weer, znaar nooit durfde het
zich ver to verwijderen van de oude dieren, die bedaard
voortstapten. Een paar steenen die de gidsen naar beneden
wierpen, vergezeld van een schel g e.uit, deed ze echter
verschrikt opspring en. Niet wetend vanwaar het gevaar
kwam, renden zij nu in deze, dan in die riehting voort,
totdat zij begrepen dat het van de rotsen komen moest en
in vliegende vaart het sneeuwveld of holden, met het jonge
gemsje tusschen hen in. In ongelooiijk korten tijd waren
zij den gletscher voorbij en nog altijd renden zij voort,
nauwli jks den grond rakend net hun fijne pooten, over de
0. E. II 6
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moraine peen, waar wij ze ten laatste niet weer onderscheiden konden.
Ik had toch medelijden met de arme dieren, dat ze
zoo opgeschrikt waren geworden ; zoo vreedzaam kwamen
zij terug om hun schnilplaats weer op to zoeken, en nu
was die rust zoo wreed verstoord geworden, misschien
durfden zij nu niet eens meer naar hun oud verblijf terug.
Toen wij weer verder klommen en den top al weer en
weer naderden, beg onnen er langzamerhand wolken op to
stij gen nit de diepte ; zij vulden de kloven en hechtten zich
vast aan de rotsen, en toen wij den top bereikten was alles
in een witte mist g ehuld, die vooreerst wel niet op zou
trekken. Daarom begonnen wij meteen den terugtocht.
Zelfs tot even beneden den top schenen de gemzen to
komen ; op de sneeuw tusschen de rotsblokken zagen wij
overal de sporen van hun smalle hoeven . De kam, dien
wij nu afklommen, was lang en bestond weer uit losse blokken van alle grootten, en daarop volgde een sneeuwcouloir,
dat Steil naar den Glacier des Ignes afviel. Het naar beneden
klimmen daarlangs was niet gemakkelijk ; de sneeuw, die
het couloir vulde was hard, maar toch nog zacht g enoeg
om zonder treden to hakken er lang s of to kunnen dalen.
Dat was lastig genoeg en bij elken stap moest eerst de
sneeuw plat gestampt worden om den voet veer to kunnen
zetten. Verraderlijk was het waar de laag weeke sneeuw
den hard.eren ondergrond maar even bedekte, en daar vooral
moest men oppassen niet uit to glij den . Gelukkig lag er
weer sneeuw in het beneden gedeelte van het couloir, en
al rutschende konden wij het laatste eind afleggen. Zoo
bereikten wij den Glacier des Ignes ; Kier moesten wij het
op een draf zetten wegens het gevaar van steenvallen ; de
gletscher was niet Steil en er waren geen spleten, zoodat
dit gemakkelijk ging. Maar op de moraine moesten wij
voorzichtiger zijn; het ijs was eerst maar met een dunne
laag steenen bedekt, die wegrolden onder den voet, zoodra
die er op neergezet werd. In het begin heeft men een
gevoel, alsof de beenen telkens onder het lichaam weg zullen
glijden en men achterover zal vallen. Maar nadat men een
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paar keen over moraines geloopen heeft, raakt men er aan
g ewend en bemerkt men, hoe men zijn voeten veer moet
zetten en zijn piekel gebruiken moet om zijn evenwicht
niet to verliezen. Ret is hetzelfde met het afdalen van
sneeuwcouloirs en het rutschen, dat gauw g enoeg g eleerd
wordt, wanneer men maar wat durft, en vooral komt alles
aan op het juiste gebruik van den pickel.
Op de moraine werd het touw weer losgemaakt ; het
gevaarlijke gedeelte was voorbij. De steep en bedekten nu
ook weer net een dikke laag het ijs, en her over ging
bet em.akkelij k verder naar de met alpenviolen bedekte
weideu toe. N a al plat gespring over de rotsblokken was
bet eeYl j)rettig g evoel zoo diep met zijn voeten weg to
zin en in deli weekexl grasbodem. Ret duurde niet lang,
s ^ f" wij bereikteu weer het smalle paadje, dat wij s' oehtends
terst ook g ev; >lgd hidden. De met ary ems. begroeide belling,
waarop het Knrhaus ligt, kreeg ik in het gezicht; vroolijk
wapperde de Zwitschersche vlag van het hotel boven de
hoomen nit, en helder staken tegen het sombere groen het
roode dak en de witte muren af. Muilezelschelletj es rinkelden mij tegen ; aan alle kanten weerklonken stemmen, leven
en beweging heerschten rondozn het hotel, en ik was weer
terug 1n de bewoonde wereld.
III.
Den volgenden dagg was het weer onzeker en den g eh eelen ochtend kon niets vastgesteld worden. Maar toen
het onder den lunch uog niet was beg onnen to regenen,
besloot ik maar het er op to wagen, en naar de Cabane de
Bertol to gaan. Den volgenden dagg kon het best mooi
weer zijn en dan zou ik de Dent Blanche kunnen beklimm en, waarvan de graat nu vrij van sneeuw was. 1VIijn
gidsen raadden mij ook aan, in ieder geval maar naar de
but to g aan ; was het weer den anderen dag niet goed g enoeg voor de Dent Blanche, dan kon ik over den Col de
Bertol naar Ferpecle afdalen, wat ook een interessante
tocht is.
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Het was al vrij laat, toen wij op weg gingen, want
omdat niets dan het pout voor den kachel in de but
gevonden wordt, waren er heel wat toebereidselen to maken..
Het was ongeveer drie uur, en wij hadden eenige urea steil
klimmen voor ons tot de Cabane de Bertol, die ruim 3400 M.
hoog ligt ; het eerste gedeelte van den weg viel sam en met
de Bertol-route van de Aiguille de la Za, maar then wij de
moraine van den Glacier de Bertol naderden, hielden wij
ons weer rechts en bereikten zoo den linkerkant van den
gletscher. Een oogenblik werd pier g erust, maar lang
duurde ons oponthoud niet. Het weer scheen een besluit
to hebben genomen, en zoo nu en dan dwarrelde een enkele
sneeuwvlok neer als de voorbode van het slechte weer, dat
in aantocht was. Het begon ook aanmerkelijk kouder to
worden ; steeds dichter werd de sneeuwbui en al dreigender
werden de wolken, die zich om ons samenpakten en alles
in een grauwe mist hulden. Een snerpende wind kwam ons
van den gletscher tegemoet en dreef de scherpe sneeuwkorrels in ons gezicht ; ooze handers werden geheel verkleumd en de hevige windvlagen brachten ons soms geheel
buiten adem. De nevels werden zoo dicht dat weldra niets
meer to zien was dan de dofwitte sneeuw vlak voor onze
voeten. Er kon morgen natuurlijk Been sprake meer zijn
van het beklimmen der Dent Blanche; eenige dagen mooi.
weer zouden er weer noodig zijn om de kammen opnieuw
van Naar sneeuwlaag to ontdoen. Maar misschien was het
weer morgen zooveel beter, dat ik tenminste naar Ferpecle
zou kunnen gaan, en daarom wilde ik niet omkeeren en
ging ik toch nog door, naar de hut.
Het loopen door die eentonige mist over dien egaal
witten grond was anders wel onaangenaam genoeg om iemand
to doen omkeeren, en met een zucht van verlichting bereikten wij de rotsen waarop de but gebouwd is. In een oogenblik waren wij naar boven geklommen, en geen paleis kan
er ooit zoo weelderig en comfortable uitzien als op dat
oogenblik de Cabane de Bertol. Toch behoort deze tot de
allerprimitiefste soort van clubhutten. Stelt u voor: een
bijna vierkant, uit planken opgebouwd vertrek, dat gees_
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tinder meubilair heeft dan een tafel en twee houten banker;
een kookkacheltj e en een kast om de border, glazer enz.
in to bergen. Als slaapplaats doet dienst een soort van
verhoog de planken vloer, waarop eenig e matrassen en dekens
liggen, en waar een gordijn voorgeschoven kan worden.
Daarboven, nog geen anderhalve meter hooger, is een tweede
dergelij ke slaapgelegenheid aangebracht, waar men met een
laddertje inkruipen moet. De onderste wordt altijd aan
de dames afg estaan, maar het gebeurt dikwijls dat niet
alle heeren zich boven bergen kunnen ; voor zeven personen
zijn beide siaapplaatsen berekend, en dan moeten de dames
zich natmirlijk naar de omstandigheden schikken en kunnen
zij haar a ideeling niet your zich alleen behouden. Wanueer
alles vol is, zijn er voor de gidsen nog aan weerskanten
van (le dear 1n de hoogte twee slaapgelegenhederi, waarin
alleen wat stroo lgt ; maar als het niet bepaald noodzakelijk
is, hiervan g ebruik to makers, slapen touristen en g idsen
heel broederlijk iiaast elkaar. Men ziet, schitterend is de
then er een v roolij k vuurtj e in den
kachel brandde en ik van een kop heerlijke warme chocolade
genoot, was het niettegenstaande die uiterste eenvoudigheid,
toch in-gezellig ; voor zijn pleizier zou men er werkelijk
eenige nachten willen blijven.
Buiten zuchtte En klaagde de wind; door de vensters
was niets to zien dan een ondoordringbare grauwe mist, en
een doodsche stilte lag drukkend over de sneeuwvelden en
rotsen, wanneer de windvlagen voor een oogenblik bedaarden en in de rotskloven wegstierven. Het was dan alsof
de stilte hoorbaar was, alsof men haar voelen kon, en er
was jets dreigends in dat sombere zwijgen. Maar toch was
het bijna nog naargeestiger, wanneer het fluiten van den
wind opnieuw beg on en toenam totdat de vlagen raasden
en gierden om de rotsen en de rukwinden woedend tegen
de wander der but beukten. Langzamerhand stierven
dan deze g eluiden weer weg ; dofe, steunende klanken drongen alleen nog tot de but door, en rondom heerschte weer
die loodzware, beklemmende stilte.
De luiken hadden wij moeten sluiten, evenals de deur ;
inrichtin • niet, inaar
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wanneer die maar even geopend werd, drong onmiddellijk
een dichte sneeuwbui naar binnen en scheen de wind do
muren nit elkaar to willen rukken. Als Siberisehe bannelingen zaten wij daar bij het licht van een enkele onrustig'
fikkerende kaars en gebruikten ons avondeten, dat in
overeenstemming was met de omgeving : geen al to smakelijke soep, droog brood, koud schapen- en ossenvleesch en
kaas. Maar het was warm in de hut, en de storm en die
lugubre nacht maakten, dat het daarbinnen nog eens zoo
gezellig was.
In den nacht werd ik nog een paar keer wakker door
de gierende stormvlagen, en den volgenden morgen bleek
het, dat de wind nog niets verminderd was en dat het
sneeuwen ook altijd bleef aanhouden. Het was zoo schemerachtig, dat er een kaars aangestoken moest worden, en
buiten was er zoo weinig licht, dat het altijd nacht scheen
to zullen blijven. Aan het dak en aan de kozijnen hingen
lange ijskegels, en een dikke laag sneeuw was tegen de
vensters opgehoopt. Buiten was het ijzig koud en de fijne
sneeuwkorrels prikten als naalden in het gezicht. Alles
was een voet hoog met sneeuw bedekt, niettegenstaande
de wind vrij spel had op den kam en daar nog eens zoo
hevig was als beneden op den gletscher.
De but is op een klein plateau tegen de rotsen aang ebouwd, en men kan naar elken leant niet meer dan een
pas of vier doen ; behalve aan den achterkant is de but
overal door diepe afgronden omringd. Tilt voorzichtigheid
is het plateau dan ook afgezet met een ijzeren leuning, en
met deze mist was zij niet overbodig. Naar welken kart
ik ook keek, omhoog of omlaag, rechts of links, voor mij
of achter mij, alles was een grijze ondoordringbare,.
lichtlooze massa. Ik kon niet onderscheiden of ik een
afgrond dan wel een rotswand voor mij had, en ik kon mij
geen flauw denkbeeld vormen hoe of het uitzicht eenigszins
zijn mocht.
Tot een uur of negen bleef ik in de hut, steeds hopeud
dat de nevel weg zou trekken. Als dat gebeurde, kon
ik tenminste nog naar Ferpecle gaan. Met mist was het

67 eehter onmogeijk voor de gidsen om de goede ricliting t
houden op de uitgestrekte gletsehers, die wij over moesten
gaan, one. den Col de Bertol to bereiken; dikwijls komt men
op hetzelfde punt terug vanwaar men uitgegaan is, en dan
mag men eigenlijk flog blij zijn; het is erger wanneer men
de rieliting geheel en al kwijt is en absoluut niet meer
weet, waar of men is. Toen ik einde1jk besloot in vredesnaam naar maar Arolla terug to keeren, was de wind wel
wat bedaard en was het jets lichter geworden, maar de
mist bleef even ondoordringbaar dicht. Dc i'otsen, waar
lan2s wij naar (len gletseher neerklomnien, waren dik met
iieeiiw bedekt Cli het toiiw, dat daar aangebraehl is em
lief klintnieii tiau en vaii de hit gemakkelijker to maken,
was geheel met ecu ijslaag nnkorst, zoodat bet eiimogelijk
to tehriiken was. }Tier op dcii gletscher was (Ic nevel
oven dik, inaar wij wareu deli Glacier de Bertol iiog uiet
eel verder afgedaaid, teen plotseling de revel V(.Oi' 0fi5
doorziehtiger werd en wij voor ens den val d'Arolla zagen
liggen, waar de zen vroolij k scheen en het blijkbaar heerlijk

`veer was. Dat zon dns zeker ook het geval in den val de
f 1erp€cie zijn en waarsehijnljk zen het lager op den gletseher aan dieii kant ook minder misters ; zooals sneer geheiirt was het afleen plaatseljk slecht weer. Later hoorde
ik, dat het in Evolena hard gereg end had gedurende den
iiaclit, maar dat het in Ferpècle droog was geweest.
1k besloot nu dadeljk terug to keeren en to trachten
door den mist peen den Col de Bertol to vinden; misschien
trek deze eudertnsschen ook op de berg en weg. Wij
moesten den anderen kant van de Dents de Bertol bereiken,
maar daar gekomen scheidde ons een diepe kloof van den
Glacier du Mont-Mine, en langs de rotsen zeif voortklimmen, was onmogelijk. Gelukkig was de bergschrund 1)
niet breeder dan hoogstens twee meter en lag de gletseher
origeveer twee en een halve meter beneden ons; het was
dus niet moeilijk naar beneden to springen. Dc gletscher
was dik bedekt met de versch gevallen sneeuw, waarin wij
achter elkander zacht neerkwarnen. Dc rand van de kloof
1) BIee(le klo1 iiz hot boveiste gedeelte (tier getrhers voorkomend.
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werd gevolgd, totdat hij zich sloot en wij weer de rotsen
naderen konden, waarlangs wij nu verder klommen. Tot
zoover was het niet moeilijk geweest den weg to vinden,
maar toen wij de Dents de Bertol voorbij waren en over
den gletscher den pas moesten zoeken, Coen werd het
lastiger. De mist scheen zoo nu en dan to willen optrekken, en dan zagen wij op eens, als donkere vlekken de
Dents de Bertol door den novel peen schemeren, maar een
oogenblik later kwamen van alle kanten weer dampen aandrijven met ongeloofelijke snelheid, om alles opnieuw to
verbergen. Hier op den gletscher, waar ons de rotsen
niet moor beschutten, woei een felle wind, die de sneeuw
tegen ons opj oeg en ons het gezicht striemde met ij zige,
snijdende vlagen. Tot over de knieen zakten wij in de
versch gevallen sneeuw ; mijn Naar en oogwimpers en de
baardeu van de gidsen waren g eheel met ij zel bedekt en
het was zoo koud, dat het een onmog elij kheid was, zich
voor to stellen, dat eenige honderden meters lager alles
groen was en alles bloeide en dat de zon daar verschroeiend
brandde op de stoflige wegen.
Een paar maal waren wij de richting kwijt en moesten
wij teruggaau, onze voetsporen volgend, en ik beg on al to
wanhopen en held het voor een onmogelijkheid den Col de
Bertol to vinden. Eindelijk besloot ik naar de Dents de
Bertol terug to keeren en daar of to wachten of de mist
op zou trekken, ja of neon. Zeker moor dan eon kwartier
bleven wij op eon beschut plekj e op de rotsen zitten, en
het scheen werkelijk dat mijn geduld beloond zou worden.
De novels werden bepaald doorzichtiger en telkens trokken
zij op, en van eon dier heldere oogenblikken gebruik makend,
begaven wij ons weer naar den gletscher. Toen de mist
weer terug kwam, Bingen wij maar op goed geluk verder,
en nadat wij zoo eenigen tijd door waren geloopen, bleef
de mist plotseling- achter ons, evenals het aan den Arollakant het geval was geweest, en zagen wij, dat wij werkelijk
de pashoogte bereikt hadden.
Aan den Ferpecle-kant was het volkomen holder, en
Been grooter tegenstelling is denkbaar, dan die grauwe
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sombere mist achter ons en voor ons de schitterende ijsvelden met heel diep daar beneden de groene weiden van
het Ferpecle-dal, alles glanzend, lichtend en tintelend in den
g ouden zonneschijn. Wij daalden nu neer, en overal was
ik omringd door grimmige rotsen en eindelooze sn.eeuwvelden, maar overgoten zooals nu alles was door het
stralende zonnelicht en na al die wren van grauwe dofFe
eentonigheid, kreeg ik geen indruk van doodsche kilheid,
en sombere, woeste eenzaamheid. v66r miij lagers de breede
Mont-Mine-gletscher en de Glacier de Ferpecle met hun_
luchtige, brooze seracs 1) als de opgestuwde golven van
een onstuiuiig schuiliiende zee; achter mij wareu de
elan ke sneeuwvelden, iu zachte g olving en oploopend
n mar de11 pas, reinwit afstekend tegen de barre rotsei vas
de I>eilts de Bertol en de Aiguille de la La. Maar het
heerlijkst was de Dent Blanche. Teere, doorzichtige nevelen
omhulden haar voet, en als glanzend zilver rezen daaruit
op de smettelooze wander, waarvan het nieuwe sneeuwkleed
glinsterde met f kkeringen als van millioenen diaranten .
Het was a Iles een sprookj eswereld ; die leliereine sneeuwvelden met hun kristal-gefl_onker en daarboven die ijle,
teerblauwe lucht, met hier en daar een zilver wa gs van
luchtige, zacht golvende nevelen, die doorschijnende seracs,
in fantastische vormen zich daar verheffend waar de g letschers hun geweldige ijsmassa's in de diepte neerstorten, en
bovenal tooverachtig die diepe spleten en peillooze berg schr-iinde, als blauwe sprookj esgrotten met eindelooze g ewelven van schitterend, licht weerkaatsend kristal: schijnbaar
doorzichtig en toch ondoorgrondelijk, met hun brozen,
glinsterenden rand van lang of hang ende ij skeg els, waa rin
duizenden gouden zonneflikkering en spelen, en die raadsel.achtige, lokkende diepten, met hun geheimzinnig, schemerachtig licht en hun rein blauwe wanden, zilverglanzend
alsof blanke maneschijn ze overstraalde.
Maar hier begonnen zich znoeilijkheden voor to doen,
en ik znoest al ini jn aandacht op het ijs voor mij vestig en.
1) Opstaande ijspilaren.
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inoest eerst voorzichtig de afstand gemeten worden om niet
to ver noch to kort to springen, want soms scheidde slechts
een smalle ismuur de spleet van een andere gapende
diepte. Zoo flu en dan moest ik mij voortbalanceeren over
nog Been voet breede wallen, wanneer de kloof to breed
was oin er over to kunnen springen, en wij verderop een
geschikten overgang moesten zoeken.
Den grooten val van den Glacier du Mont-mind
lieten wij rechts, en wij volgden een zijarin van den
gletscher, die daar eveneens plotseling steil neerdaalt,
maar toch niet sulk een chaos van ijsblokken vormt.
Langs loodrechte, spiegelgiadde ijswanden moesten wij
afdalen; voor elken stag moest een trede gehakt
worden, en het ijs was zoo hard, dat er verscheidene
slag en noodig waren, voordat er een behoorlijk steunpunt
was voor een der voeten. Dat telkens op een been staan
wachten, op zulk een ijsricheltje, was vrij vervel end, en ik
was blij tocm de helling afnam en ik mij weer vrijer kon
bewegen. Gewoonlijk schijnt er meer sneeuw op den gletscher to liggen, wat de tocht heel wat gemakkelijker maakt;
maar nn hadden de omstandigheden den gletscher zoo ver
anderd, dat het werkelijk een allermoeihjkste tocht was
geworden. Het gebeurt dikwijls, dat op die manier een gemakkelijke tocht opeens in een moeilijken verandert, en omgekeerd een als lastig bekende berg veel van zijn moeilijkheden verliest.
Ret laatste gedeelte van den gletscher was met sneeuw
bedekt, en wij konden al rutschende de moraine bereiken.
Het was gelukkig, dat dit gedeelte zoo snel afgelegd kon
worden, want pier werden wij door de rotsen met steenvallen bedreigd, en telkens hoorden wij het zware gerommel
van vallende rotsblokken in de verte weerklinken. Pijlsnel,
zag ik, toen wij veilig op de moraine stonden, een aantal
steenen neerschieten; andere werden meegesleept en met
dof geraas stortten zij zich op den gletscher, een dikke
stofwolk opjagend.
Overweldigend mooi was van pier het gezicht op den
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val van den Mont-Mine-gletscher; fijn en doorschijnend als
kantwerk, net gloeiend blauwen weerschijn teekenden zich
aan den bovenrand de slanke seracs of tegen de glanzende
lucht, en als een opgej aagde, over zichzelf peen stortende
watervloed, die door een tooverslag op eens verstijfd is, lag
de gletschermassa daar opg estapeld, een wildernis van kloven
en ijsblokken.
De zij-moraine van den Mont-Mine-gletscher, werd
nu gevolgd tot dat de Glacier de Ferpecle zicb met den
anderen g letscher vereenig t ; daar betraden wij weer het ij s.
Nog heel wat irioest ik springen, nu vooral over de beken,
die door het ontdooiende ijs gevormd werden, maar Coen
wij c,p de ein d-moraine ovareii, was let ook met nlle
moeilijkheden gedaan, cii over een klein paadje bereikteu
wij wei dra bet d orpj e li'erpPel e. Eig enlij k had ik g raa g
gehad, dat de tocht Ianger had geduurd, en zoo heel
erg betreiirde ik het niet, dat ik de Dent Blanche niet had
kunnen beklimrneri ; want daardoor had ik een der mooiste
gletschertochten g emaakt, die ,j uist zoo interessant was,
omdat hij older omstandigheden plaats had, die het bestijgen van een berg als de Dent Blanche onmogelijk hadden g emaa kt.
vi.
Ik was van :E vole. a naar vissoye g eg aaii, het hoofddorp van den val d'Anniviers, om van daar Zinal en de
Mountet-hut to bereiken en den Ober-Gabelhorn i) en den
Zinal-Rothorn 2) to beklimmen. Daarna wilde ik over den
Grand Cornier 3} naar Bricolla, om vandaar over de Dent
Blanche naar Zermatt of to dalen. Natuurlijk zou dit plan
alleen net mooi weer uitvoerbaar zijn en inoest ik daarvan
alles laten of hang ems..
In vissoye eindigt de rijweg en begint de Inuilezelweg
naar Zinal, dat Brie uur vandaar gelegen is. vissoye is
1) 4073 Meter.
2) 4233 Meter.
3) 3969 Meter.
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een typisch Zwitsersch plaatsj e, omring d door weiden en
met dennen begroeide bergen, waarop overal de kleine
donkere chalets verspreid liggen, en in de verte schitteren de
sneeuwtoppen, scherp belijnd afstekend tegen de donkerblauwe lucht.
In de diepte ruischt en bruist de Navigenze en
daarboven ligt het vriendelijke kerkje, met zijn witte muren
en spits torentje slank oprijzend boven de zwarte huisjes
van het dorp, en omringd door het kerkhof, waar stokrozen
bloeien, en overal tusschen de graven wilde bloemen hoog
opschieten.
Lang kon ik het er toch niet uithouden ; in de verte
wachtten inij de blanke toppers van den Gabelhorn en den
IR,othorn en daaraan kon ik geen weerstand bieden. Dit
had ik al vooruit gezien en daarom had ik met mijn gidsen
uit Arolla afgesproken, dat zij ook in Zinal zouden komen
om daar nieuw tochten to maken.
De weg van vissoye naar Zinal is mooi, en beter dan
die van Evolena naar Arolla. Het dal is voor een deel
met zwaar dennenhout begroeid, waardoor de Navigenze wild
bruisend zijn weg zoekt over groote, met mos begroeide
rotsblokken.
Ik had nog niet de helft van den weg afg elegd, Coen
een hevig onweer losbarstte, en onder een stortregen kwam
ik in het gezellige hotel Durand in Zinal aan, waar gelukkig
het Engelsche element niet de overhand heeft. Den anderen
dag regende het nog altij d, maar mij n gidsen g aven de
hoop op beter weer nog niet op, en werkelijk werd het
beter tegen den middag. Nu kon ik ook zien hoe de Jigging van Zinal is. Zoo mooi als die van Arolla is die
niet, maar het is er vriendelijker en veel minder eenzaam.
Zinal is dan ook een dorpje en bestaat niet alleen nit een
paar hotels. Het dal is vrij breed en bedekt met frissche
weiden, en de hellingen zijn begroeid met dicht dennenhout. De bergen rijzen er niet onmiddellijk omheen op,
en Zinal ligt nog een half uur van den Durand-gletscher
af, die het dal afsluit, zoodat het uitzicht veel ruimer is
dan dat van Arolla, maar ook niet zoo mooi. De sneeuw-
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berg en liggen nog veraf ; en van den Glacier Durand is alleen de eindmoraine to zien, en de sombere rotsen van den
Besso 1) verberg en de meeste andere toppen ; alleen de Rothorn en de Pointe de Zinal 2) zijn zichtbaar.
Behalve dat Zinal to ver of is, ligt het ook to laag om
vandaar nit de groote bergg tochten ineens to maken ; men
moet alai j d beg inners met naar de Mountet-hut to g aan, die
2894 M. hoog lig t.
Ret weer was nu vrij g oed, en dadeli jk na den lunch
Bing ik met mij u g idsen op weg naar de Mountet-hut.
Tot de armoedige hutjes van Barma is de weg volkomez1 gelijk; data begiut hij pas een weinig to stijgen en
khxnt al hoog er 1 a ngs de beg roeide bergheliing op. Lang zamerhand wordt de omgeving kaler, de booznen en bloemen
verdwijnen en de breede Durand-gletscher ziet men aan zijn
voeten liggen, omringd door met mos en gras begroeide
r•otsen. Nu betraden wij de linker zijmoraine en daarna
bereikten wij zonder m.oeite na een langen tocht over den
gletscher de rechterzi jmoraine, waar een smal, steil paadje
den weg wij st naar de Mountet-hut. Nu was het niet ver
meer, en na een half uur klimrn en zag i.k de kleine Zwitschersche vlag to voorsehijn komen van achter de rotsblokken en was de but bereikt.
De Mountet of Constantia-clubhut is veel ruimer dan
de Cabane de Bertol, maar is lang niet zoo eigenaardig. De
but is „bewirtschaftet" en bestaat nit vijf vertrekken ; beneden
de keuken, de g idsenkamer en de kamer voor de familie
Epinay, die voor de bediening zorgt ; en boven is een heerenen een dames-kamer. verder is er nog een afzonderlij k g ebouwtj e voor de gidsen om in to slapen.
Ik trof er gezelschap ; in de heerenkamer zaten eenige
Engelschen bij elkaar, en in de dameskamer was een Engelsche
alpiniste, met wie i.k al dadelijk druk aan het praten was, want
in de bergen en vooral in eon but maakt men altijd onmiddellijk kennis.
De inrichting van de kamers is uiterst primitief;
1) 3675 M.
2) 3806 M.

874 -nets dan een tafel en twee banken en een verhoogde
vloer om op to slapen, die uiet een s bedekt is met matrassen,
maar waarop alleen eenige stroobossen en dekens liggen.
Een spieg eltj e vas er zelfs niet en de Engelsche en ik behielpen
ons met het raam, waaraehter zij Naar blauwen sluier gehangen had. Deze eenvoud verhinderde ons echter niet best
to slapen, maar midden in den nacht werden wij wakker
door een geweldigen donderslag ; van alle kanten werd het
geratel weerkaatst, en na dezen volgden nog eenige slagen
die tegen de rotsen aankletterden en dan dof rommelend
wegstier. ven over de ein.delooze sneeuwvelden. Daarna werd
alles weer doodstil ; geheimzinnig en somber, zooals een
nacht dat alleen zijn kan in overweldigende eenzaamheid.
Al mijn hoop op een grooten tocht was weg, en toen wij
een pacer uur later opstonden, was het wel prachtig weer,
maar het had in den vroegen ochtend zoo b emist, dat de
.gidsen niets hadden aangedurfd en ons niet gewekt hadden.
mk besloot nu de Pointe de Zinal to beklimmen, die
van de kleinere toeren de interessantste is; ook het
Eng elsche g ezelschap was van plan dezen tocht to waken.
Over den vlakken Glacier Durand, en den Col Durand
komt men aan de oostelijke grant van de Pointe de Zinal ;
de eenige moeilij kheid biedt de ij srnuur, waarover de pas
bereikt moet worden. Loodrecht verheft hij zich boven een
bergschrund, die dikwijls bizonder veel werk g eeft, maar
dezen keer vonden wij gelukkig dadelijk een geschikten overgang, en zonder moeite werd de voet van den wand bereikt.
Dreigend hingen de corniches 1) over zijn rand neer,
en wijd gaapte de bergschrund in de diepte, en de blauwachtig glinsterende ijsmuur was z66 Steil, dat er behalve
treden voor de voeten, ook grepen voor de vingers in
gehakt moesten worden. Ret Eng elsche gezelschap ging
voor mij uit, en toen zij met hun zessen dit gedeelte voorbij
waren en daarna nog mijn voorste gids dezelfde treden
gebruikt had als steun punten, was een daarvan zoo uitgehold, dat de sneeuw mij niet meer dragen kon ; zoodra ik
1) Overhangende sneeuwmassa's.
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per mijn voet op g ezet had, gaf zij mee en gleed ik nit.
1k had onmiddellijk mijn pickel in het ijs geslagen en
mijn gidsen stonden vast, zoodat het touw s trak gespannen
was en ik niet diep kon vallen, en in een oogenblik stond
ik weer op de volg ende trede. Dit alles had in zulk een
kort oogenblik plaats, dat het andere g ezelschap het niet
eens bemerkt had.
Er werden nu een paar nieuwe treden g ehakt, en aehter
elkander bereikten wij de laatste sneuwhelling, die naar
de pashoogte leidt.
1k was geheel en al verkleumd door mijn valpartij ; ik
had een lading sneeuw over mij peen g ekreg en, cii daar ik
vergeten had mijn ha ndsehoenen aan to trekker, wareu mijii
hander in ijsklonlpen veranderd. 0p den pas woei een
felle gletseherwind, en niettegenstaa;nde het mooie ultzicht
bleven wij er slechts kort, maar eerst kwameu flog van alle
kanten de camera's to voorschijn, om den Matterhorn to
nemen.
Daarna g ing en wij weer ven der, eerst over een steile
sueeuwhelliny, waarin treden moesten gehakt worden, en
bereikten ten laatste over niet al to moeilijke rotsen den
top, die gelukkig juist grout genoeg is om ons alien een plaats
to kunnen bieden ; met onze beenen over den afgrond n.eerhangend, want antlers ging het niet, zaten wij daar heel
g ezellig rug aan rug in een kring.
De Pointe de Zinal ligt vlak tegenover de Dent
Blanche, en nergens komt misschien de overweldigende
hooggte van de laatste zoo sterk uit als pier. Zij neemt
al het verdere uitzicht weg naar het westen, maar juist
die onmiddellijke nabijheid van haar trotsche vormen en
g eweldige kammen makers een indruk van onoverwinbare, alles trotseerende fierheid zooals weinige andere
Bergen dat doen, en zelden krijgt men zulk een sterk gevoel
van eig en onbeduidendheid en nietigheid.
Bij het teruggaan moesten wij oppassen Been steenen
los to waken, maar anders leverde de graat der Pointe de
Zinal geen bezwaren op; de sneeuwhelling was in de
zon week geworden en ook de ij smuur was g emakkelij ker,
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omdat het ijs minder hard was en weer steun voor onze
voeten bood. De Durand-gletscher was met een laag
smeltende sneeuw bedekt, wat het loopen lastig maakte ;
een allerdwaast gezicht was het, al die menschen met
hooge stappen voor mij nit to zien gaan, telkens tot de
knieen en dikwijls nog dieper in de sneeuw wegzinkend.
Gloeiend heet was het nu op den gletscher, en wie een
huid heeft, die vatbaar is voor verbranden en ontvellen,
is er ellendig aan toe bij het terug keeren over sneeuwvelden in de middagzon. Men ziet er dan ook de dwaaste
vermommingen: sommigen dragen dichte sluiers, anderen weer
wit linnen maskers, en soms ziet men alpinisten, die hun
geheele gezicht met een dikken laag vet bedekt hebben.
Maar wie de lust tot bergtochten eenmaal gepakt heeft,
zal er ook alles voor over hebben ; moeite, ongemakken, pijn
en gevaren, en wie hierdoor teruggeschrikt wordt zal nooit
een goede bergklimmer worden en doet beter met het geheel
to laten ; hij zal er toch niet het ware genot in kunnen vinden.
In de but terug gekomen, nam ik afscheid van het
Engelsche gezelschap, dat dien middag weer naar Zinal
vertrok ; ik zelf Wilde er nog een nacht blij yen om den
volgenden dag den IRothorn to beklimmen ; den Gabelhorn
moest ik opgeven.
Ik had nu den tijd om het uitzicht van de but goed
op to nemen. De Cabane de Mountet ligt aan den voet
van den Besso, waarvan de top zelf niet zichtbaar is; in
het westen rij st de Rothorn op; schitterend wit is zijn
voet, maar zijn top is een geweldige, zwarte rotsmassa. Toch
zou men niet zeggen, dat de graat zoo steil en lang was,
als hij in werkelijkheid is; meer indruk maakt eigenlijk de
Gabelhorn, die zich heel slank in een smetteloos sneeuwkleed boven den gletscher verheft. De Trifthorn en de
Wellenkuppe die tusschen deze beide Bergen in liggen, vallen
weinig in het oog, evenals de Mont Durand en de Pointe
de Zinal ; maar verrukkelijk is het gezicht op de Dent
Blanche. Ook de Grand Cornier is van Kier gezien een
mooie berg, niettegenstaande hij erg klein lijkt naast al
die andere reuzen, maar op hem volgt de Bouquetin, die
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niet hoog er dan 3484 M. is en het rondzicht afsluit.
Het werd opnieuw vrij vol in de hut; een gezelschap
Engelsehen, bestaande uit drie heeren en twee dames, en
een Zwitsersche kwamen er den nacht doorbrengen, en er
heerschte weer die gezellige, losse toon, die het verblijf in
clubhutten zoo iets eigenaardigs en aantrekkelijks geeft.
Heerlijk was de zonsondergang ; wij bleven buiten tot
dat het donker werd en alle warme en teere tinten verdwenen waxen, die een zacht wa gs over de grimmige gletsehers en rotsen verspreid hadden.
Het was dezen nacht niet zoo rustig in de dameskarner ; de twee Eng elsehen konden volstrekt niet slapen,
en het ritselen van het stro p en haar diepe zuchten hielden niij eerst <>ok wakkei• ; in.aar toeii ik den volgenden.
werd, was
ochtend oln een uurewekt
of drie
g ik toch voldoe ode iiitgerust, beter dan de Zwitsersehe, die allen cooed
verloren had en niets Been lust weer had om den
(rand
Cornier to beklimren. De Engelsche dames ston7f
den maar to gelijk met ons op, al behoefden zij dat niet
zoo vroeg to doen ozn bijtijds den top van den Besso to
bereiken ; de Engelsche heeren, die den Gabelhorn wilder
traverseeren, znoesten evenals ik tijdig vertrekken.
Het was daardoor een algemeene drukte en beweging
in de but; de gidsen liepen in en uit, madame Epinay
moest voor den proviand zorgen, de Eng elsehen trokken
hun Schoenen en slobkousen aan, en ik zat met de Zwitsersche to ontbijten en sprak Naar cooed in voor Naar tocht,
waarteg en zij g eweldig opzag .
Zij vertrok het eerst, en ik bleef Naar nazien, Coen zij
langzamerhand in de duisternis verdween, totdat eindelijk
alleen de lantarens van Naar gidsen nog als kleine gele
puntjes op den gletscher to zien waren.
Het was een heerlijke naeht. De Durand-gletscher was
geheel met zwarte sehaduwen bedekt ; liehtend wit rezen
daarboven de sneeuwtoppen door den zilveren sterreng lans in een feeenwereld veranderd. Geheimzinnig en
zwij geed zag en de berg en neer op den gletseher, als een
reuzenmuur dien omsluitend met hun blanke ti.nnen en torens,
55
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en belachelijk klein waren die donkere stipjes, die nauwlijks
merkbaar zich voortbewogen over de doodsche ijsvelden.
Nu was het ook mijn beurt om to vertrekken. De
fluweelige duisternis begon al to veranderen in de koude
schemering, die het opgaan van de zon vooraf gaat, en
het was dus al vrij laat, maar om niet de vervelende, met
losse steenen bedekte helling bij het licht van een lantaarn
to beklimmen, had ik tot zoolang gewacht op aanraden
van mijn gidsen. Over deze helling werden de firnvelden
bereikt, die naar den Le Blanc-kam leiden, die den Rothorn
met de rotsen van den Besso verbindt. flier werd het
touw voor den dag gehaald, en gezeten op een rotsblok,
keek ik naar de bergen, waarvan de schaduwen nu geheel
verdwenen waren. De zon was nog verborgen, maar
de toppers waren al door een zacht rose licht bestraald,
en een warme gloed als van glinsterend goud lag over de
hoogste sneeuwvelden. Aan den voet was alles nog dof
en kleurloos, maar steeds meer verbreidde zich het teere
wags van rose en good over de bergen. De grauwe rotsen
van den Rothorn kregen een zachteren tint en een zilverglans bedekte de kille sneeuw ; de Dent Blanche en de
Grand Cornier stra alden in het blanke ochtendlicht, en als
een reuzenzuil van zuiverwit mariner, heel slank en heel
luchtig, en zoo teer rein in zijn smettelooze, glanzende
blankheid rees de Gabelhorn hoog op tegen den zachtblauwen hemel.
Als g ouden viammen lichtte het opeens over de
beheele gletscherwereld. Boven den Rothorn verscheen
de zon, en in een tintelend levee van kleurenflonkeringen
en lichtweerkaatsingen schitterden de sneeuwvelden in den
vuurgloed van Naar stralen.
Over steeds steiler wordende firnvelden ging het nu
verder. Wijd openden de spleten haar gapende diepten en
een geweldige bergschrund wenkte en lokte met zijn
blauwe gewelven. De kloven waren gemakkelij k to vermijden of over to steken ; de sneeuwcondities waren goed,
en wij konden rustig voortklimmen naar den Le Blanc-kam toe.
Over gemakkelijke rotsen werd deze bereikt, maar hier
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ontdekten wij dat er veel versche sneeuw g evallen was,
vat wij volstrekt niet verwacht hadden. Wanner dat op
de noordelijke graat van den Rothorn ook het geval was,
dan zag het er leelijk voor ons nit. Gelukkig, dat ten
minste de Be Blanc-kam Been buitengewone moeilijkheden
hood, zoodat wij goed vooruit kwam en en pas op de laatste helft treden moesten hakken; soms moet men dat over
den geheelen kam doeri, wat dan groot oponthoud ten gevolge heeft. I-Iet was er geweldig kaud 9 de wind had
bier vrij spec en gierde om ons heen ; en Coen wij vender
kw annen en de Belling hoe Langer hoe stei ler werd en ik
oest stain, on: Jat 1r weer ee i trede
wr. el n 4tap still
e1iakt m ^est wrde^i, toeii had ik een gevoel alsof ik bezig
iva eIlee1 en id to I)evrlezn.
Na geii oeg Ioodrecht volt aan weerskanten de Le Blanclam ii eer q aan den uoordelijken leant naar den Morninggletseher e aan den zuidelijken naar den Zinal-gletscher.
De graat is smal, en de sneeuw hangt over aan den noordkan-t, zoodat wij ons meer aan de rechterzij moesten houden
en even beneden den kam voortklommen. Soms drong
nnijn pickel geheel door de sneeuwlaag peen, en bemerkte
ik dat nog g een voetbreed van mij of de geweldig e afgrond was. Rechts van mij was de wand der graat ook
wel buiten g ewoon Steil, maar daar werd men ten minste
niet bedrogen door een verraderli jke sneeuwmassa.
De length van den Le Blanc-kar valt niet mee, en wij
naderden het Bind slechts langzaam. In bijn a verticale
richting st jgt hij op naar den noordelijken IRothorn-kam
en steeds geweldiger wordt de diepte aan beide k.anten,
hoe verder men komt. Voor elken stap xnoest een trede
g eh.akt worden, en on ze eenig e steun was pier de pickel,
die iederen keer, dat er een schrede vooruit g edaan werd, diep
in de sneeuw moest gestoken worden, om als houvast to
kunnen dienen.
IDof weerklonken de slagen in de stille, koude lucht,
de sneeuw stoof in glinsterende stofjes op, en soms gleden
dikke sneeuwklompen pijlsnel naar beneden ; een enkelen
keer zag 1k in de verte een lawine neerschieten ; als
€
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firnvelden naar beneden, zoo donzig en luchtig, dat men
niet zou kunnen begrijpen, dat het een der verschikkelijkste
wapenen is, waarmee de berg en zich tegen de macht der
menschen verzetten, wanneer niet het zware gerommel de
verpletterende kracht van den val to kennen gaf. Zoo
bereikten wij den Hothorn-kam. In ontzaglijke woestheid
strekte hij zich voor ons nit, met zijn dreigende gendarmes
en verbrokkelde, loodrechte rotswanden, en duizelingwekken.d hoog verhief zich de top ver boven de gletschers.
Nu zag ik pas hoe lang de kam in werkelijkheid is
en hoe geweldig ver ik nog van den top of was. Sombere
rotsmassa's versperden den weg daarheen, als dreiggende,
onwrikbare wachters, en aan alle kanten grijnsden de
afgronden ons teg en, begeerig naar buit verlangend. Vriendelij k ontvangen wordt men nooit door den IRothorn, en nu
keerde hij nog een ander wapen ons tegen ; een dikke sneeuwlaag lag over de rotsen en verborg alle oneffeuheden en
reten, en pier en daar bedekte ze een doorschijnende
ijskorst, ieder met verderf dreigend, die het waagde ze to
betreden.
Voor wij den strijd met de rotsen begonnen, wilden
wij nieuwe krachten verzamelen, en zoodra wij de sneeuw
achter ons hadden werd halt gehouden.
De zon was pier warm en zou zeker binnen een paar
uur alle sneeuw ontdooid hebben, maar wij moesten onzen
weg voor het grootste deel langs de schaduwzij der grant
nemen, en daar zou het langer duren voordat zij gesmolten
was. Wij zouden dan ook zeker meer werk hebben om tot
den top to komen, dan het geval is, wanneer er geen
versche sneeuw, ligt en daarom wilde ik met het verder
klimmen niet lang wachten.
Eerst volgden wij de sneeuw even beneden den rand
der graat, daarna werd op den kam zelf voortgeklommen, en
toen wij bij den eersten grooten gendarme waren, begonnen
de moeilijkheden.
Handschoenen konden natuurlijk niet gebruikt worden,
en dat zoeken op de sneeuwlaag naar de vooruitstekende
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punters en de reten verkleumde onze vingers zoo, dat wij
telkens in onze handen wrijven of er in blazen inoesten,
om er weer leven in to krijgen. Ret is altijd een lastige
klauterpartij, die noordelijke kam van den Rothorn, maar
zooals ik hem getroffen heb, waren zijn moeilijkheden meer
dan verdubbeld. Bijna bij elken greep moest eerst de sneeuw
van de rotsen verwijderd worden, om to zien waaraan
wij ons vast konden houden, en als onze handen g eplaatst
wares, moesten. wij met onze voeten rondtasten, totdat
daarvoor een steun gevondeu was. Maar sours was de rots
geheel glad, en werd bet vooruitkomen bizonder m oeilijk.
Tussehc n de twee eerste gendarmes in werd de graat
zelf weer betredei eul kon ik mij in de zon warmer_, wat
w€1 it oodlg vas, want wij hadden lang werk g ehad or daar
to kovn en en mijn \ringers hadden bijna geen g evoel meer.
De tweede gendarme moest op de zelfde wijs voorbij gegaan
worden en bood dezelfde moeilij kheden ; langs g ladde wandenmoest ik mlj heel slingeren, tegen loodrechte rotsen opklimmen; langs schuin lig gende g ranietblokken kroop ik voort
op mijn knieeu, terwijl ik m-ij met mijn vingertoppen aan
de kleinste ruwheden vastklemde ; onder overhellende rotsen
ging het door, ozn vooruitstekende blokken peen, nu eens
alleen met de schoenspijkers en vingers in reten geklemd,
dan weer steunend op smalle riehels. Ook de graat, die
to sschen de versehillende gendarmes zelf weer betreden kan
worden, was lang niet gemakkehjk. Op een plaats is zij
zoo scherp en zijn haar wanden zoo glad, dat het beste is
om sehrijlings op haar to gaan zitten, en zich zoo voort
to schuiven steunend op de handers. Een anderen keer
moest ik met mijn vingers aan den rand van de graat
hangers en mijn knieen tegen den wand aan drukken, om
dan een voor een mijn handen to verplaatsen en op die
wijze eenige meters of to leggen, totdat ook weer een
steun voor de voeten gevonden werd. Zoo kwamen wij aan
,den laatsten gendarme. Dien kan men niet voorbijgaan, hij
moet beklommen worden om daarna langs den anderen
leant weer naar den kam of to dalen. Een touw is her aan.-

882
gebracht, maar de geheele wand was zoo dik met sneeuw
bedekt dat er nets van to zien was. C h e v r i e r ging
nu vooruit om de rotsen van de sneeuw to ontdoen ;
met zijn pickel veegde hij die eerst onderaan weg, en zich
met den hand aan het touw vasthoudend, klom hij verder,.
na elken stap weer de sneeuw wegvegend. Hoe hij zich
daarbij staande held weet ik niet ; op den wand van dezen
gendarme zijn bijna geen oneffenheden en het touw was
eigenlijk het eenige waaraan men zich vast kon houden.
De gendarme is hoog; en wij hadden alien zoo wat half
bevroren handen then wij er boven op waren gekomeu,
en moesten onze handschoenen aantrekken, om er
weer gevoel in to krijgen. Het gebeurt wel eens, dat
een vinger bevriest bij zulk een klauterpartij over versche
sneeuw, en dikwijls krijgt men er winternanden van; gelukkig
heb ik nog geen van beide zelf ondervonden, maar een
Zwitser liet mij eens zijn pink zien, die geheel stijf was
gebleven, nadat hij op den Matterhorn bevroren was geweest.
Maar Coen de derde gendarme overwonnen was, gaf de
Rothorn zich over; de laatste rotsen waren niet moeilij k,
en vlug daarover voortklimmend, bereikten wij den top.
Er waren ondertusschen nevels opgestegen, maar telkens dreven zij weer uiteen en dan had ik een heerlijk gezicht op den geweldigen Saaskam in het oosten met zijn
Mischabelhorner en andere reuzentoppen, die het Vispdal
van het Saasdal scheiden ; in het zuiden breidde zich de
breede Monte Rosa-keten nit tot aan den massieven Breithorn ; de Gabelhorn bleef meestal in mist gehuld, maar de
Dent Blanche can Grand Cornier waren door geen wolken
verborgen. In het noorden verhief zich de reusachtige
pyramide van den Weisshorn, en links van den Besso zag
ik den val d'Anniviers door den mist heensehemeren, waar
zware grauwe wolken neerhingen op de weiden en berghellingen. Dan voelt men eerst hoe heerlijk hoog het op
de Alpentoppen is, wanneer zoo heel diep de wolken hangen, en daar beneden al het uitzicht wegnemen en de
zonnestralen weren, zoodat het er grauw en somber en kil
is. Maar daar hoog op de bergen schittert de zon met.
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stralen van zuiver good, en daar is de lucht zoo wijd, zoo
ruim en zoo eindeloos diep, en het blauw is zoo teer alsof
het doorzichtig was, en als zilveren siniers golven de nevels
om de toppen en breiden zich uit in de wijde lueht, om
daarin dan to verdwijnen en sarnen to smelten met het glanzende blauw.
Van het Vispdal was niets to zien, en allies om mij
been was én onendig ver uitgestrekt golvend sneeuwkleed,
met hier en daar donkere viekkeu, waar de rotsen er uit
oprezen. Maar de overhand had toch het wit, dat reine,
smet.telooze, verbiindende zilverwit van dc alpensneeuw. Ret
was alsuf deze ecu kristallen oppervlakte had, zoo seliitterden daarop dc gonden hoakeritigen 'au mllliocuen en
nilliocueri zonnepijien. cii als diamanten sterren dansten en
Hkkerden (lie zoniielicht j es ever het sneeiiwlkleed Iieeu.
Nadat dc gidsen iiog een groet toegeworpen hadden
aan dc Mouitet-hiit, die heel in do diepte nog even to
nderscheiden was, keerde ik weer terug. Ret afdalen was
eniakkelijker dan hot bestijgeu was geweest, want de
ersche sneeuw was nu op do meeste plaatsen verdwenen:
p de schaduwzij door onze voeten en handen, en aan den
zonkant door dat zj web had kunnen sinelten. Alleen was
do hoogste gendarme bjna nog lastiger dan to voren.
Bij moeiiijke passages keert men u .1. alti ,jd zijn gezicht
naar dc rots en moet dais telkens naar beneden omkijken,
om do steunpunten voor do voeten to vinden, en ook de
picket is dan reel hinderlijker, omdat de biji telkens blijft
haken of de punt tegen de rotsen stuit. Ret touw, dat
daar aangebracht is, heipt echter reel; nu het ontdooid was,
was het goed to gebruiken, maar ik hond niet van zulke
,,Versicherungen" en tref ze liever niet aan dan wel. Een
goede alpinist heeft ze niet noodig, en wie slecht klimt
moet niet op moeilijke bergen komen, al zijn er touwen
aangebracht. Overal kunnen ze toch niet geplaatst worden,
en dan zullen slechte bergklimmers telkens tegenover moei
Iijkheden staan, waartegen zij niet opgewassen zijn, en
ongelukken krijg en.
Na dezen gendarme volgden WJ nog de g kam tot
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het tweede rotspunt ; daar hoorden wij opeens met donderend
geweld een lawine neerkomen; het klonk in onze ooren
alsof het in ooze onmiddellijke nabijheid was, zoo dreunde
de lucht van den ontzettenden val, maar zij rolde van een
der andere toppen veer en was niet eens voor ons zichtbaar.
Wij klommen nu langs den tweeden gendarme en daar
weerklonk een heel ander geluid, dat van den Rothorntop
kwam ; het was een vroolij k gej odel dat tot ons doordrong, en
ons omkeerend zaagen wij drie personen die van den top
ons een groet toewierpen. Zij kwamen van den Zermatter
kant en wilden den Rothorn traverseeren ; zij bleven geen
minuut op den top en klommen meteen verder. Aan het
eind van den kam kregen wij onzen proviand voor den
dag en daar haalden zij ons in; het was een Engelschman
met zijn twee gidsen. Tegelijk met ons Bing hij weer
verder ; ik geloof niet, dat het in zijn hoofd opkwam om
eens een oogenblik om zich heen to zien, en blijkbaar was
zijn eenig doel om zoo spoedig mogelijk in de Mountet-hut
aan to komen. De sneeuw was nu week geworden op den
Le Blanc-kam, en wij zakten er diep in; daarna g ing het
loopen wat g emakkelijker, maar de spleten waren verraderlijk. De sneeuw die ze bedekte was niet overal sterk
genoeg weer om ons to kunnen dragen, en de gids die
achter mij liep, zonk eens er doorheen. Door zich meteen
voorover to werpen was hij in een oogenblik weer nit de
spleet ; wij hadden het zelfs Been van allen bemerkt.
Het laatste gedeelte van de firnvelden, waarop het
weer bran dend heet was, kon rutschende afg elegd worden,
en de met steenen bedekte helling leverde ook geen bezwaren
op; alleen was zij onaangenaam en vervelend.
Zoo bereikten wij de Mountet-hut, waar ik niet langer
dan een half uur bleef, om nog voor den avond Zinal to
kunnen bereiken, geheel en al gletscher-verbrand, maar
uiterst voldaan over mijn tocht, niettegenstaande de verse}
gevallen sueeuw op de rotsen.
V.
Het weer werd opnieuw slecht en ik moest mijn plan
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opgeven oan over den Grand Cornier naar Bricolla to gaan
en vandaar de Dent Blanche to beklim meii .
Ik besloot daarom naar Evolena terug to kee en over
den Pas de Lona en Bing van daar naar de Bertol-hut om
to zien of het mij niet eindelijk g elukken zou de Dent
Blanche to beklimmen; het weer scheen nu werkelijk goed
to zullen blijven. Daarna zou i.k over den Col d'Rerens
naar Zermatt afdalen, en wanneer het weer blzonder mooi
was, ook nog de Dents des Bouquetins beklimmen.
Ret was een heerlijke avond, toeu ill in de but aankwam en lang bleef ik buiten om daar het ultzicht to
geuieteli, waarvan ik (Tell eerste keer absolnut mets ,t.^''ezlen
had, en dat zeldza ain 11 ooi is.
til g1ansd het ster^•eiilicht over de siieeuwvelden, eu^
gee n. g el i yid v erbrak de rest op de ber en en gletscliers.
Dc Mont ('oiion vas als verziiverd, en dofzwart verhieveii
Lich daaruu cast de Dents des Bouquetins ; breed lag en de
onm etelij lie fi_rnveldei_i van den Mont-Mine- en Ferpeclegletscher aai1 den voet van de Dents de Bertol, en met hood;
oprij zende iijnen teekende zich het g eweldig e silhouet van
de Dent Blanche scherp of teg•en de lucht. Alles was
even plechtig daarbuiten ; die wijde, eenzaine sneeuwvelden,
die ernsti ge berg en, die geluidlooze nacht en vooral die
heldere, wolkenlooze hemel met zijn sterren en zacht
glanzend licht.
Maar bl tinen de but was het vroolij k en b ezelli . Een
Zwitsersche alpiuiste was er na mij g •ekom en, en wij
amuseerden ons meet een rampzalig en Engg elschman, die er
al voor ons was en eeu vrouwenhater bleek to zijn. Zoodra
ik de but binnenkwam, liep hij de deur nit, en toen ik
naar buiten Bing, vloog hij weer naar binnen. Maar hoe
zeer het mij ook voor hem speet, ik moest toch weer terugkomen, om mij n avondeten to g ebruiken, wat ik in b ezelschap van de Zwitsersche deed. Dadelij k stoof de Engelschman (die de personificatie was van de beroemde caricatuur
van den reizenden Brit, in een geruit pak met een allerwonderlijkst model hoed op) weer naar buiten, ozn pas na
een uur zich opnieuw naar bins en to wagers. Wij dachten
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to keeren en naar Arolla to gaan was het to laat), maar
dat gebeurde niet, en hij bleef dien nacht in de hut tot
onze groote verwondering, nadat hij zich verzekerd had,
dat de Zwitsersche en ik in de benedenste slaapplaats
zouden slapen, en voor alle zekerheid zijn Bids viak bij
hem zon blijven.
Den volgenden dag vertrok ik vrij laat; vddr mij had
nog niemand dezen zomer de Dent Blanche van nit de
Cabane de Bertol bekiommen, zoodat ons geen voetsporen
den weg op den gletseher konden wijzen. Zoolang het
donker was zouden de gidsen moeite hebben met het volgen
van de goede richting, en daarom was het beter niet to
vroeg op weg to gaan.
Het afdalen fangs de rotsen was lastig bij het Licht
der lantaarns, maar het duurde gelukkig inaar kort. Wij
bereikten nu op dezelfde manier den Mont-Min-gletscher
als toen ik over den Col de Bertol naar Ferpècle wilde
afdalen, en daarna ging het eentonig verder over de wijde
firnvelden van den Mont-Mine- en Ferpècle-gletscher.
Het scheen, alsof er nooit een einde aan zou koinen, altijd
strekte zich de egaal Witte vlakte evei ver voor ons nit.
Het was werkelijk een welkoine afwisseling, toen ten laatste
een bergschrund ons den weg versperde, die niet al to
gemakkelijk over to steken was; na vrij lang gezocht to
hebben, vonden wij een sneeuwbrug, die ons drag en kon, en
zoo hereikten wij den anderen leant van de kloof.
Nu hadden wij ook de rotsen bereikt, waarover de
Wandfiuh bekiommen moest worden. Zij waren niet steil
maar met los puin bedekt, wat altijd vervelend is. Zoo
kwamen wij op de Wandfluh-graat, die gevolgd moest
worden totdat zij zich met den zuidelijken kam van de Dent
Blanche vereenigt. Dan wordt deze kam gevolgd; slechts
een keer moet men naar den zuidwestwand traverseeren
om een gendarme to vermijden. Dit is ook de route die
van uit Zermatt gevolgd wordt, maar omdat de Stockje-hut
door een lawine vernield is, moet men tegenwoordig voor
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de bestijging van daar uit een nacht buiten doorbrengen,
wat de tocht heel wat lastiger inaakt.
Op de Wandfiuh troffen wij nieuwe moeilijkheden.
Deze graat bestaat nit ijs, maar wanneer de sneeuwcondities
goed zijn, neemt zij niet bizonder veel tijd in beslag; dezen
keen waren echter de condities zoo ongunstig mogelijk, en
aan een stuk door moesten treden gehakt worden in het
ijzerharde, spiegeigladde ijs. Verscheidene slag en waren
noodig om een eenigszius bruikbaren steun to krijgen voor
een der voeten, e heel land; zaam kwarnen wij op die manier
verder. Gelukkig was het then dag niet bizonder koud, en
woei er geeii wind, auders was het daar haast niet urn iiit
t itotiden geweest.
Her, was een herademing, teen de ZJ sgraat afgewisselcl
verd duos' rotsen, inaar die waren wij snel voorbi, en toen
begun wee • het treden-hakken. Dc graat was nu zoo Steil
dot er als 't ware ecu trap in het ijs gehakt moest worden,
en daar vooral rnoesteii wij uiterst voorziehtig zjju. Onze
pickels konden niet in het ijs gestooten worden, daarvoor
was het to hard en zij konden alleen eenigszins dienen urn
het evenwicht to bewaren. Wan neer dus pier iernand uitgleed,
zou hij waarschijniijk niet tegen to houden zjn en zouden
de anderen meegesleurd worden het was zoo goed als
oninogelij k zich staande te houden op het gladde ijs wanneer
men zulk een geweldigen schok kreeg, als de val van een
onzer zon veroorzaken. Maar alles gin goed, en voet voor
voet naderden wij Loch de ii zuideljken karn van de Dent
Blanche. Daar was de helling ininder groot en het verder
klirnrnen wat gemakkelijker. Maar ook hier bestond de
kam nit hard ijs, dat even bedekt was met een laag sneeuw,
en tot aan de rotsen toe moesten treden gehakt worden.
Geweldig waren de corniches, die van de ijsgresat
overhingen, en elke stap die to veel naar dien leant gedaan
werd kon een ontzettenden val ten gevolge hebben van
verscheidene honderden meters.
Het was auders een zeldzaam mooi gezicht, die smalle,
blanke graat, in zachte glooiingen oprjzend naar de rotsen van
de Dent Blanche, met Naar schitterende kroon van hoog ge-
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welfde corniches, die zich als schuimende golven over den rand
peen stortten. Zuiver wit waren zij van buiten, maar in de
holten glinsterde het met dat diepe, refine blauw, dat alleen
in het gletscherijs wordt gevonden. Elonkerende ijskegels
hingen lang of van de randen, die donzig en g ekruld waren
als de kuiven op licht bewogen water. Zoo Bogen zij zich
in mooie, breede lijnen ver over den afg road peen, broos en
luchtig, en als glas zoo schitterend en doorschijnend.
Plotseling daverde het door den lucht ; als eon kanonschot
knalde het tog en de Bergen en vlak naast on ze voeten
barstte de sneeuwlaag van eon. De geweldig e rand van
corniches stortte zich als eon lawine neer over de rotsen
en firnvelden, dreunend als eon donderslag, en van alle
kanten word het geluid weerkaatst. Groote massa's sneeuw
werden door den ontzettenden val meeg esleept, en als eon
schitterende wolk stoven doze beneden op den gletscher uiteen.
wij bereikten nu de rotsen, en iii werd in mijn verwachtingen niet teleurg esteld. De klautering is bui.tengewoon interessant, maar de rotsen zijn zoo moeilijk, dat zelfs
die van den Roth orn bijna gemakkelijk to noemen zijn,
wanneer ze met die der Dent Blanche vergeleken worden.
Aan den voet van den kam word g erust, en verrukkelijk mooi was nu vooral het gezicht op de Dent d'Herens.
Van ons gescheiden door uitgestrekte woeste ijsvlakten,
waar zij zich hoog boven verheft met Naar wilde, scherpgetande kammen en haar vorstelijk sneeuwkleed, was zij
niet minder trotsch en maj estueus dan eon der andere
toppen die mij omring den. Zelfs voor den Matterhorn,
die vlak naast haar oprijst in al zijn uitdagende ierheid,
behoeft zij niet onder to doen.
Het was al vrij laat, de graat van de Wandfluh had
ons verbazend opgehouden, en daarom moesten wij al gauw
opbreken. Eerst werd de kam gevolgd, de rotsen waren
gelukkig geheel vrij van sneeuw, zoodat wij hier goon
extra oponthoud moor hadden.
Overweldigend was de blik naar beneden aan beide
kanten van den kar. Vooral naar den karat van den 8chonbi hl-gletscher vallen de rotsen ontzettend steil neer, en
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steeds dieper werd de afgrond, hoe verder wij kwamen.
Heerlijk ruim was het uitzieht naar alle kanten, verscheidene
toppers zag ik al ver beneden mij liggen, en altijd nog ging
het hoog er en hoog er. Nu eens klommen wij links van
de ggraat, dan weer rechts, sours over gendarmes peen
en dan weer wat lager even beneden den kam, omdat
hij to scherp werd one zelf betreden to kunnen worden.
Maar de wand was dikwijls zoo glad, dat wij gedwongen
waren de smalle richels to volgen, die vlak order de kamhoogte op de rotsen vooruit staken en de eenige steunpunten waren, die daarop voorkwamen. Met ooze ving ers hielden wij ons aail d;_ graat vast en eig enlijk ol) handen en
voeten klommen wij vender. Ret was een zeldzaamheid,
wanneer w eens onzen geheelen voet neer konden zetten
of cell rotspunt v t )lnden, dat wij met al onze tiring ers konden o rnnklemnen ; was de rots niet geheel glad, dan waren
het alleen riches of reteri waaraan wij ons vast konden
houden.
Nog moeilijker werd het g eklauter, toen wij naar den
zuid-westwand moesten traverseeren, ozn een gendarme
voorbij to komen. Vroeg er werd de route bijna geheel
lang s dezen wand g enomen, maar tegenwoordig wordt zij
zooveel mogelijk vermeden, omdat de wand gevaarlijk is
wegens steenvallen en alleeli bestaat uit platten, die
dikwijls geheel met ijs bedekt zijn. Vandaar, dat de Dent
Blanche altijd bekend is geweest als buitengewoon gevaarlijk ;
daarenboven maker. de Zermatter gidsen den tocht li.ever
niet, omdat er nerg ens touwen aangebracht zijn, zooals op
den Matterhorn en Rothorn ; zelfs toen de Stockj e-hut nog
bestond, werd de Dent Blanche zelden beklommen.
Het traverseeren langs den zuid-westwand is een der
moeilijkste gedeelten van de beklimming. De rotsblokken
zijn volmaakt glad en liggen recht op elkaar, en meestal
kon ik alleen verder komen, door mij op to hijschen
aan mijn vingertoppen. Slechts een enkelen keer lag er ijs
op de rotsen, steenvallen hadden er gelukkig in het
geheel niet plants, en wij bereikten weer ongedeerd den kam.
Deze was zoo scherp, dat wij een paar meter lager de
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sneeuwstrook volgen moesten. Maar her was de sneeuw
ook geheel in ijs veranderd, en voet voor voet moesten er
weer treden gehakt worden. Nauwlijks kwamen wij vooruit,
en de top was zoo ver nog van ons verwijderd, dat ik bang
begon to worden, dat het to lang zou Buren om hem to
kunnen berei.ken. Daarenboven beg oii er verandering in
het weer to komen ; van alle kanten stegen dikke n.evels
op, en de lucht werd dofgrij s van kleur. Maar dat zou
Loch to jammer zijn geweest om na al die vergeefsche
pogingen en al die moeite die ik gedaan had, den top
tenslotte toch . niet to bereiken. En zoo erg was het
g elukldg oak niet. De top begon werkelijk to naderen, en
eindelijk, daar had ik hem werkelijk bereikt ; mijn wensch
was ten slotte Loch vervuld, en de Dent Blanche zou niet
meer zoo spottend en minachtend op nnij kunnen neerzien,
wavneer ik van nit het dal naar Naar opzag. Wel is waar
kon ik niet tot het laatste gedeelte van den top doordringen, daarvoor hadden wij Been tijd meer en was het
weer to dreigend. De top va;n de Dent Blanche bestaat
n.l. uit twee hoogten., waarvan de noordelijke misschien niet
meer dan een meter hooger is dan de zuidelijke ; wanneer
de sneeuwcondities goed zijn, traverseert men den top in
eenig e minuten, maar zooms die nu waren, zouden wij minstens een half uur noodig gehad hebben om den afstand of to
leggen, die ons daarvan nog scheidde. vas het weer goed
geweest, dan had ik het er zeker voor over gehad, maar
nu kon elke minuut vertraging noodlottig zijn, en voor
die paar meters had ik het niet over een nacht in
een sneeuwstorm op de rotsen door to breng en. Op de
Dent Blanche zijn al dikwijls ongelukken gebeurd, en
daarom wilde ik uiets wag en en stelde mij er tevreden mede
den eersten top bereikt to hebben. Slechts heel kort bleef
ik boven, maar Loch nog lang genoeg om goed het uitzicht
in mij op to semen. Het was een zeldzaam indrukwekkende
omgeving, en juist door die sombere lucht werd alles nog
woester en geweldiger. Al die oude bekenden zag ik weer
terug, den Rothorn, den Gabelhorn., den Weisshorn,
den Matterhorn en de Dent d'Herens, en daarachter rezen
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waarop duidelk
ij het pad to zien was, dat de vele voetsporen er op gevormd hadden. In de verte strekte zich
de Saasketen nit, en diep beneden mij lag heel nietig en
onbeduidend de Pointe de Zinal. Aan den voet van den
Besso kon ik de Mountet-hut onderscheiden, en heel duidelijk was de Gornerg rat en het Schwarzsee-hotel met het
kleine meertje zichtbaar, en Riffelaip en Riffelberg met
den tandradbaan.
Toen ik terugkeerde, waxen de treden, die op den
heenweg gehakt waren, nog bruikbaar; wij kwamen vrj
goed vooruit, rnaar wij bemerkten, dat de zon al bezig was
teweest ze to vernielen. Voor het laa.tste gedeelte moesten
nieuw gehakt ^vorden dat )e1OOfde diet Teel goeds voor
de Wandfluh-graat.
Het traverseereii la.ngs den zuid-westwand duurde bjna
iiog langer dan op den heenweg. De grootste rnoethjkheden
bieden op dit gedeelte eenige schoorsteenen, die zoo nauw
zijn, dat mcii er niet door, mnaar tegen op moet klimmen.
Daarna werd de karn zeif weer beti'eden, die niet minder
lastig dan de wand is, en zoo kwamen wij terug op de
sneeuw. Daar was van onze treden al niets sneer dan een
onduidelijk spoor to zien; over de geheele graat moesten
weer nieuwe gehakt wordemi. Alleen de oppervlakte van het
ijs had de zon wat weeker kunnen maken, maar zoodra
men wat dieper kwam, was het weer ijzerhard. Lastig
vooral was het afdalen langs het steilste gedeelte, waarin
opnieuw een trap moest gemaakt worden; na elken stag
gingen wij zitten op de trede, om zoo geen gevaar to
loopen van nit to gljden op het gladde ijs.
Om ons heen werd de mist steeds dikker, alleen de
naaste omgeving was nog zichtbaar. Wanneer het spoor,
dat ooze voetstappen op den heenweg gemaakt hadden, op
den gletseher niet weer zichtbaar was, dan konden wij niet
veel anders doen dan wachten totdat de mist wegtrok, en
deed hij dat niet voor dat het donkey werd, dan zou het er
al heel leelijk voor ons nit zien.
Op de rotsen konden wij sneller afdalen, daarna hield
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de sneeuw ons weer lang op, en het was met een zucht
van verlichting dat wij de laatste rotsen betraden.
Toen de gletscher bereikt was, bleek het dat het spoor
nog even zichtbaar was; de bergschrund g of nog eenigen
last, maar daarna was het ook met alle moeilijkheden en
gevaren gedaan. Al werd de mist ook nog zoo dik, zoo konden
wij Loch niet weer in een afgrond vallen of op een punt
terecht komeu vanwaar wij nosh voor nosh achteruit konden,
wat met nevel licht op rotsen g ebeurt. De richting werd
duidelijk genoeg aangetoond door de indrukken op de sneeuw,
die nooit over zulk een uitg estrektheid uitgewischt
waren, dat wij het spoor geheel bijster werden.
Het was een eindelooze tocht over de firnvelden. De
novels waren nu zoo dicht, dat ik nauwlijks den gids voor mij
kon onderseheiden. Als een zware, grauw-witte koepel omringde ons de mist, en nooit werd die eentonige vlakte voor ons
afg ebroken, alles was even doodsch en somber om ons peen,
zonder eenig verschil van tint en altijd even lichtloos. 1k kon
niet onderscheiden, waar de grens was tusschen de sneeuw
en den mist, waardoor het scheen alsof de sneeuw opliep
en wij ieder oogenblik voor een afgrond zouden staan, waarop
wij regelrecht afgingen.
Zoo liepen wij door, altij d verder door die grauwe
schemering, zonder to weten waar wij waren, wat achter
ons lag, en waarheen wij gingers. De sneeuw was week, en
slechts lang zaam kwamen wij verder, telkens tot over de
knieen door de sneeuw zakkend.
Maar ten laatste werd de mist iets minder dik, er
kwamen donkere plekken to voorschijn, en opeens stonden
wij voor de Dents de Bertol. Dat was een verrassing ; ik
had niet gedacht, dat wij al zoo ver waren, en met nieuwen
moed ging het nu verder.
Eindelijk was de voet der rotsen bereikt, maar her
wachtte mij een nieuwe niet aang ename verrassing.
Verscheidene pickels leunden tegen de rotsen, een dikke
rookwolk steep uit den schoorsteen van de but omhoog,
en verscheidene alpinisten stonden op het terras uit to
kijken. Het was bijna donker, toen wij de dour openden,
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kaarsen waren al aangestoken, en bij het licht daarvan
zag 1k de geheele ruimte gevuld met touristen en gidsen.
Van alle kanten waren gezelsehappen gekomen, die van
het mooie weer, waarop zoo lang gewacht en dat nu emdelijk aangebroken was, gebruik wilden makers.
Tweemaal to veel personen waren er aanwezig, men
kon zich nauwlijks verroeren en daarbj was het er snik-.
heet, niettegenstaande de open vensters. Wanneer ik
niet den volgeiiden dag to Zermatt had moeten zjn, dan
was ik nog dienzelfden avond door naar Arolla gegaan,
maar dat ging flu niet. 1k kon niet tinders in een dag in
het Vispdal koineu dan over den (101 d'Hrens of over den
(1 de a Tate Blanche, eu daardoor was ik gedwougen in
ic lint to h1jven. 1k wilde daarenboven ook niet graag
de avond was helder en beiroIn Ina tsten tocht
1 ufde moos weer, en ik had to reel siecht weer gehad, om
daarvan geen gebruik to maken. Alle mist was weggetrokken,
alle wolken waren verdwenen en misschien zou 1k morgen
eindelijk eens ecu tocht kunnen maker, die zonder eenigen
tegenspoecl ZOU afloopen.
VI.
i)eii volgenden dag was ik oral vijf uur aiweer op weg.
Een large marsch had ik weer voor mij, maar ik had
goed geslapen niettegenstaande de drukte in de hut, en
was geheel uitgerust. Dit was de laatste keer, dat ik dezen
zomer een tocht kon inaken, en daarorn besloot ik eerst
nog de Dents des Bouquetins to beklimmen voor 1k over
den Col d'}iérens naar Zermatt afdaalde. Het weer was
zoo mooi als 1k maar wenschen kon; Been enkele wolk
was er to zien en nergens waren de berg en acliter revels
verborgen. Helder en rein was de hicht als op een winterochtend; frisch woei de bergwind over den Mont-Minegletscher, en de heerlijke, opwekkende atmosfeer verdreef
in een oogenblik alle overblijfselen van vermoeidheid en
slaperigheid.
De sneeuw was hard en kraakte onder onze voeten;
O.E.116
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de stijging was nauwlijks merkbaar, zoodat het een prettige
ochtendwandeling was en ik genieten kon van de wijde
gletscherwereld om mij p een, die nu vroolijk schitterde en
tintelde in de morgenzon en er zoo onschuldig uitzag in
Naar mollige blankheid, met Naar zachte glooiingen en
weeke rondingen, dat men haast niet zou kunnen begrijpen,
dat daarin ooit gevaar verborgen kon wezen. Zelfs de rotsen
waren minder somber, nu de dansende zonnestralen in alle
kloven en spleten drongen en de donkere wanden schitterden met goudbruinen gloed ; onder die glanzende, lichtblauwe lucht moest alles wel een vriendelijker tint krijgen,
en de geheele bergwereld tot de oude, grimmi.ge berg reuzen
toe, lachte in het onweerstaanbaar vroolijke licht van dien
stralenden morgen. De voet van de rotsen der Dents des
Bouquetins was nu bereikt; zij vormen een langen keten,
en Naar kam is juist de grensscheiding tusschen Zwitserland
en Italie.
Over rotsen en een Steil sneeuwveld wordt de kam.hoogte bereikt, die dan tot aan den hoogsten top gevolgd
wordt. De rotsen waren niet moeilijk, maar voor ons gingen
eenige Engelschen met hun gidsen, die geen al to beste
alpinisten waren, en slechts langzaam vooruit kwamen; dat
was nog al hinderlijk, omdat ik nog voor den avond in
Zermatt wilde zijn en nu veel tijd verloor. De sneeuw was
hard en er moesten treden in gehakt worden, maar hooger
op was zij weeker en zonder eenige moeite werd de kamhoogte bereikt.
Toen volgde tot den top een niet lastig maar interessant geklauter ; de rotsen boden overal goede steunpunten
en nergens lag er sneeuw op. Het is een mooie tocht vol
afwisseling, zonder dat hij lang van duur is. Het uitzicht
is daarenboven op den geheelen weg heerlij k ruim, en van
den top is vooral mooi het gezicht op den recht daar
tegenover oprijzenden Mont Collon. Omdat ik nog zulk een
langen weg voor mij had, bleef ik maar kort op den top
en keerde v&$r de Engelsehen weer terug. Beneden op
den gletscher, waar de Rucksacke achtergelaten waren, werd
wat langer halt gehouden, om ons middagmaal to gebruiken.
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Ik kan niet zegg en, dat dit smakelij k was; het brood, dat
wij twee dagen geleden nit Arolla meegenomen hadden,
waar het uit Evolena aangevoerd wordt en dus nooit
versch is, was nu daarenboven nog bevroren op de sneeuw,
en het vleesch verkeerde in denzelfden drogen toestand ;
g elukkig had ik nog een bus lunchtong en wat cakes,
en ieder die voor eenige dagen proviand op bergtoeren
mee moet nemen kan ik niet genoeg aanraden vooral voor
conserven en biscuits to zorgen ; die blijven ten minste
eetbaar.
On half twaalf g ing en wij weer verder ; het was
eeu w^frm werkje ne.3r boveii to kj mmen over de weeke
sri eeuwhelling eia in de brandende tniddag zon. Geiukkig
was na ei our de pashuogte a] bereikt, unaar ook daar
zakteii wij zoo diep in de sneeuw, dat wij nog niet hard
voornit konden komen. ft Was bl^j Coen wij aan de rotsen
warm, die vrij Steil van den pas naar den Stockje-gletscher
afdalen. IDaa rna was de sneeuw harder en de helling eerst
vrij grout, zoodat er hier en daar treden gehakt moesten
worden. Eenig oponthoud hadden wij vender bij het oversteken van den berg schrund, maar het laatste gedeelte tot
aan het Stockje kon al rutschende snel afgelegd worden.
Eerst kwamen wij nogg voorbij de overblijfselen van eon
tent, die een paar weken g eleden opg eslag en was door
eenige alpinisten, die den toeht over den Col d'Herens
met onzeker weer waren begonnen. Hun dragers waren
bang g eworden en omg ekeerd, maar zij hadden den tocht
willen doorzetten en waren toen beneden den pas door eon
sneeuwstorm g edwong en den nacht op den gletscher door
to brengen. De kuil, dien zij gegraven hadden in den
sneeuw, en de kleedingstukken, waarmede zij hem overdekt
hadden, waren nog zichtbaar. Zoo hadden zij daar vier-entwintig uur doorgebracht, tot dat er huip uit Zermatt was
komen opdag en.
Op het Stockj e werd het touw long emaakt en opg erold,
en daarna g ing het weer verder, eerst over de vrij steil afdalende, hies en daar begroeide rots, die als een ei land to
midden der gletschers oprijst, en langs de pulnhoopen van
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de vroegere Stockj e-hut. Van het Stockj e kwamen wij op
den Zmuttgletscher die, geheel met steenen bedekt is. Heerlijk was over den geheelen weg het gezicht op de Dent
d'Herens en den Matterhorn in het zuiden en op de Dent
Blanche in het noorden. Scherp staken de schitterende
sneeuwplekken en donkere rotsen van de grillige kammell
of tegen de fel blauwe lucht, en als een reusachtige muur
van opeengestapelde rotsblokken rees ver boven de Pointe
de Zinal de Dent Blanche omhoog .
In het westen vormde de Stockj e-gletscher, waaroverwij afgedaald waren, een Breeden, smetteloos-witten wal, en
voor ons lagen de groene weiden van Staffelalp, vriendeiijk
afsteken d tegen de kale, grauwe moraine van den Zmuttgletscher. Dreunend weerklonken de steenvallen, die van
den beruchten Col de Lion links van den Matterhorn neerstortten, of hun weg zochten langs de glinsterende sneeuwvelden van de Dent d'Herens. Op den geweldig en rotswand van de Dent Blanche was alles stil, en het eenige
geluid dat voortdurend de stilte verbrak, was het geheim.zinnig geruisch van de gletscherbeek in de kloven en
spleten. Naar opeens werd dat ruischen krachtiger en
woester, onheilspellend zwol het aan, tot dat het donderend
werklonk, en wijd opende zich voor mijn voeten een
gletschermolen in peillooze diepte, waarin het water zich
neerstortte met ontzettend geweld. Overal stegen doffe,
holle geluiden nit de diepte van den gletscher op, en met
doorschijnend groenen tint schitterde het voortbruisende
water in de kloven en in de g eulen op de oppervlakte van
het ij s.
Op de eentonige moraine was alles doodstil, Been geluid werd daar gehoord, maar op de weiden van Staffelalp
was het des to vroolijker en levendiger. Frisch groen gras
breidde zich onder mijn voeten uit, en overal lachten de
bonte alpenbloemen ; de Zmuttbach klaterde vroolijk over
de rotsblokken in de diepte en fielder klonken de koeienklokken en geitenschelletj es over de matten heen. Bij het
kleine hotel Staffelalp kwam ik de eerste menschen tegen,
en steeds levee dig er werd het nu hoe meer ik Zermatt begon
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to naderen. Het werd druk en vol op den weg, en Coen
ik op het pad kwam, dat van Zermatt naar den Grornerschlueht leidt, wemelde het van vreemdelingen uit alle
linden en beyond ik mij to midden van de bangle touristenwereld.
Mijn laatste bergtocht van dien zomer was g eeindig d.
Ik nam afscheid van mijn beide gidsen, die mij op al mijn
tochten vergezeld hadden, en meteen nam ik voor dat jaar
afscheid van de Alpen, waarop ik de mooiste uren van rnijn
leven heb doorgebracht, wren van zulk intens genot en die
zulke diep gewortelde herinneringen aehterlaten, zooals
i.Looit weer to g e v en zij n en waarvan geen enkele beschrij wing
eeii ,j ulst denkbeeld kan g even. Om dat to kunnen beg rij pen
en >ni dat to kunnen v oelen, moet men naar de Alpen gaan,
eu zelf hun topper beklimmen en hun passen overtrekken, en dan eerst zal men doordringen in al de g eheimen
C l) wondereu van die eenzame, g eweldig grootsche berg w ereld, die anders nooit ten voile verstaan kan worden.

Dm itri M erej kowsky.
DOOR

G. F. HAS]PELS.

Ach on_ze arme kinderen, die mettertijd ook al Russisch
zullen moeten leeren ! Want daar gaat het peen. De ouders
stelden zich nog tevreden met vertalingen, reeds dankbaar
als die niet al to kettersch waren ; de kinderen doers het
niet minder dan met het origineel. Zoo is het indertijd gegaan, Coen de alleenheerschappij van het Fransch ten onzen.t
werd verbroken en wij algemeen Engelsch Bingen lezen ;
zoo is het onlangs gegaan met de invasie van het Noorsch,
Coen zij, die op de hoogte der literatuur wilder blijven, bij.
den overstelpenden vloed van Noorsche literatuur eerst
gezucht hebben het slot van het middeleeuwsche Onz&
Vader : „en bevrijd ons van de Noormannen," maar geeindigd zijn met dan ook maar Noorsch to gaan leeren; zoo
zal het ook wel met het Russisch gaan. Want de Russen
later ons niet Los. Het is nu reeds ruim vijf en twintig
jaar dat Gogol, Tourguenief, Dostoyevsky en Tols to y beslag legden op onzen aandacht en wij schijnen
maar niet onder hun bekoring to kunnen uitkomen. Want
nauwelijks hebben we T o 1 s toy's Resurrection gehad en
mis zelf toegeknikt dat dit werk wel een laatste woord
van hem
ook al schreef hij nog latere, min of weer
zichzelf-verhalende werken
zou zijn, nauwelijks hebben
we geglimlacht : „zoo rust dan eindelijk het ruwe Noorden,"'
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of daar hoordeii we dat To 1 s toy als zijn opvolger had
genoemd P e c h k w (M a x i m e G o r k i 1), en wij zijn nog
niet bekomen van den novellenregen, waarin U o r k i ons
doet vagabondeeren door het Heilig IRusland, of daar komt
zjn landgenoot, evenouder en tegenvoeter Dm i t r i M er e j k w s k y ons meenemen om zijn reusachtige historisehe
doeken, met waste hand in zijn groote romans gesehetst,
to besehouwen, er vast op rekenende dat wij eruditie ge
beg hezitten om die historisehe doekeri zonder verkiaring
to kunnen verstaan. Maar waarom laten we ons nu meenernen door die lRnssen, terwiji er tal van Engelsche en
I1ransclie romans n wordeii aangeboden, die we niet eens
ineer aaiizieii \Vaarom leest an iedereeu de Russen, gelijk
i tIdertljd iedereeu \V a I t e r S e o t en ied.er Hiollander v a n
Len nep 1as.
t)mdat 111I (Ic Russen het voorreeht hebben de €1inen
als voor het eerst to zien; orndat zij nu een eersten, d, i.
een beslissenden blik op de dingen slaan en daarom hun
woord ZOO Frisch, zoo onbevangen en zoo zeker klinkt. Want
eindelijk is iRusland, na een bijna onbehoorlijk langen slaap,
ontwaakt en nu beleeft het zijn morgenstoiid. Nu is het
zijn nrc van klaarheid der oogen en onversaagdheid des
harten, van frischheid der indrukken en beg rjpew_ der gedachten, van hoopvol zien in de toekomst en krachtsbewustzijn tot den strijd. Dc bloeserns des levens, bij ons reeds
door kunst in trekkassen gekweekt, geuren daar nog op
rnaag deli jken bodem naast veel en welig onkruid; de
vruchten der kuitnur, bj ons al beduimeld en ongeurig
geworden door gedurig behandelen, worden daar nog met
het waas er op geplukt van den bedauwden tak - rnaar
met de frissehe wordt ook de giftige vrucht geplukt. Hoe
Jong is de oude To 1 s o y als hij het Evangelic ,,ontdekt"
en hoe naIef gelooft hij in ontdekkingen, die wij reeds long
misleidingen leerden noemen! Met Welk een reformatorenovertuigirig zegt prins K r o pot k i n e: ,,je me fais peuple",
als ware dat al niet reeds honderdmaal tot schade van het
14. (ifr. Ooze Eeuw 1902 bladz. 507, 508.
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yolk gezegd ! Zoo onbedaarlijk en zoo onopzettelijk weet
het volkskind G or k i, de autodidact midden uit het rauwe
yolk, een machtig e stem to verkrij g en, die door heel Busland en Europa weerklinkt, dat het despotisme wel m.oest
buigen voor de openbaring dier volkskracht indien het
despotisme iets anders kon, dan blijven staan of breken. En
daar nu tegenin M e r e j k o w s k y, even jong hij is fu 33
jaar even origineel als G o r k i, maar in alles zijn tegenvoeter : zoon uit de ambtenaarskringen van het keizerlij k
hof to St.-Petersburg, opgegroeid onder den boom der kennis,
ontwikkeld door velerlei studien, reeds vroeg erkend als
dichter, spoedig beroemd als Hellenist en vertaler van Sophocles en Euripides, en nu sinds 1895 bezig, in een trilogie
van romans, van de hoog to der obj ectieve aanschouwing het
levensprobleem to teekenen. Van deze trilogie zijn alleen
verschenen : La Mort des D'zeux (J u ii a n u s A post a t a) en
La Resurrection des Dieux (L e o n a r d o d a V i n c i), terwijl
l'Antichrist (P e t e r d e G r o o t e) binnen eenige jaren zal
verschijnen, naar de auteur zeg g t. hit het incomplete dezer
trilogie volgt van zelve dat mijne bespreking slechts een zees
voorloopige kan zijn.
M e r e j k o w s k y is een g eestelij ke aristocraat, die, als
hij in een bizonder goede bui is, zijn lezers onthaalt op
onvertaalde latijnsche verzen ; ook is hij een brutale realist,
die, als hij de onthoofding van een caesar moet vertellen,
zijn lezers als binnenleidt in een abattoir en hen kalm laat
bespetteren met het lauwe bloed — en ons dan stil voor
de puzzle laat zitten, hoe zoo'n realist zal bereiken het
idealisme, waar hij als geestelijk aristocraat van nature
heenstreeft.
M e r e j k o w sky is een taaie, internationale verstudeerde,
die de Grieken en de Patres, de Humanisten en Positivisten
en natuurlijk ook N i e t z s c h e las en tegelijkertijd de onvermoeide novellist en frissche schetser, die de dingen fleurig
ziet en ze weet to beschrijven, als ware dat nog nooit gedaan
en als zag hij ze voor het eerst, zoodat we ous afvragen :
of zijn studie wel diep ging daar hij zoo frisch bleef, dan
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of zijn belletristisch geschrijf niet maar namaak zou blijken
daar zijn studie zoo edit scheen, dan Of - en dit zou een
heuchelijke ontdekking zijn - hij daarorn zoo friseh sehreef
omdat hij zoo vlijtig gestudeerd had, en daarom zoo vlijtig
studeerde omdat hij zoo frisch Wilde schrijven.
M e r e j k o w s k y is - dock laten wij eerst zien wat
hij ons gaf. Dit is nog al gemakkehjk daar de titels
zijner romans zeer doorzichtig zijn.
,,Le Moil ile Dieu e" is ,,1e roman de Julien 1'Apostat",
en plaatst dies den lezer, voor wieii deze roman geniethaar
is, 0 1) bekend terrein. Waiit wie heeft niet wel Bens opzettelijk silgestaan b dezen sympathieken heiden, die zooveel
edelei' dwaTilde, dan Z]JiI oorgangers het recite pad hetraden,
bj deze trtgisc1ie fi g Iiiii' die als een 11 kt st'eed eu stierf,
en to(Ll vor zijil tegenstanders bleef ecu belache1jke kleinheid, ccii iii den zonier verdwaald sneeuwv1okje `vat Iieeft
deze J ii Ii a Ii a s iii zijn korte Lev en (33 —363) veel gewerkt,
vel gedacht en veel gewild, en (lit alle y niet voor zich,
iiiaar voor ecu lieiui icleale zaak, cii hoe heeft hij niet alleen
niets van dat alley bereikt - }let niet lieu van resultaten
heeft nog geen wareii arbeider ontmoedigd - maar ook
moeten zien dat al zijn geslaaf en gedraaf der tegeuipartij
ten goede kwam!
Dc historic teekeiit hem aldus: in 337 em zjn jeugd
m€t zijn broeder 0- a 11115 in den verwantenmoord door de
zoiien van K o n s t a n t ij n gespaard, groeit liii op in eenzame
ballingschap, bestemd voor de kerk; als lector verschijnt hij
in 350 aan het hof, komt in 351 to Efeze in aanraking met
de beroemdste ilellenisten, die hem inwijden in de Neo-Platoniche philosophic en mantiek, waarop hij nog in hetzelfde
jaar tot het ileidendom overgaat. Nu gaat hij de Galileërs
luten, van den keizer af, die zijn vader en later ook G a 1111 s
vrmoordde en de oude goden doodt door hun tempels to
s?uiten, tot den minsten monnik toe, die nuet zijn domheid
i ascetisme het rijk der vuilheid heipt oprichten, waa-riu
leerschzuchtige priestess welig tieren. Op raad echter zijner
goden speelt hij voorloopig nog den Galileër en wordt dan,
op voorspraak der keizerin, C a e s a r van Gallic en schrijft
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twee lofredenen op keizer H o n s t a n t i u s, „een treurig
bewij s voor den achteruitg ang van den tij d, dat ze]_fs een
edel mensch zoo iets ondernemen Wilde." 1).
Door de zegevierende legioenen in Gallie tot keizer
uitgeroepen wordt hij, door den plotselingen dood van
K o n s t a n t in s, in 361 metterdaad alleenheerseher, werpt
het masker af, om nog bi_nnen de twee jaren to sneuvelen
tegen de Perzen. Zijn korte regeering van_ reactie en restauratie
lijdt aan een felle contradictie. Aan den eenen kan.t minacht
hij het Christendom als een g odsdien st voor lichtzinniggen Wier
lust het is to dwalen, bespot het als domme waanzin, als
ontaarde eeredienst van barbaren zonder traditie en twijfelt
er niet aan, of dit duizendmaal door twist verscheurde
Christendom zal vanzelf vallen voor den schoonen dienst
der olympiers, die uit hun woning en. van kristal en azuur
de g elukkig e sterveling en toelachen en tot wier lof zich
even gaarne schikt de boersche herder met de pansfuit
als de platonische wijze met de papyrusrol.
Aan den anderen karat werkt hij, als het Christendom
hem to taai en het Heidendom hen to bloedeloos en yersletel blijkt, zoodat zelfs geestverwanten zijne reformatie
aanzien voor een keizerlijk amusement, zich nit den adam
voor een heidendom, mystisch en ascetisch van inhoud, en
van vorm zweemend naar die absoluutste hierarchic, die eerst
door de Cluniascenser pausen voor een tijd is bereikt, een
heidendom, den heidenen, ook al beheld het de traditioneele
namen, zulk een ergenis, en den christenen, ook al nam het
galileeschen levensernst en philanthropic in zich op, zulk
een dwaasheid, dat Julianus er ten slotte zoo een.zaam nee
stood, dat zijn misschien wel in den strijd gezochte dood
eigenlijk voor vriend en vijand een verademing, een u!tkornst was. Door dit tweeslachtige in hem krijgt men
telkens dien averechtschen indruk van hem. Waar wij den
sereenen platonicus verwachtten, die, levend in de Idee
1) on tleend aan het art. J u ii a n u s v a n A d o 1 f H a r n a o k uit hit
Patristiseh-Bibliographisch Woordenboek, bewerkt door Prof. H. G. K 1 e y 1,
1Ttre( 11t 1889, op Welk artikel — naast een lezen van den Misopogon --niijn oordeel over J u h an us is ge;rond.
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Welke is de ware werkelijkheid, in de stilte van de Academie „als voor een stofopjagend onweder onder een muur
schuilend" (Plato) de luimen ontvlucht van het groote dier,
het Plebs, daar vinden wij den rusteloozen reformator, die
reformeert, reformeert en toch met al zijn koortsachtig gej aag,
bij g ebrek aan materie die zich Wilde later reformeeren,
niets doet dan stof opjagen, zichzelf in werkeloosheid verteren en het plebs, door het to prikkelen zonder het teverhefeu, nog plebejischer makers. Waar wij den blijden
keizer meenden to hooren lachen, den aanstaanden colleg a
van do zalige ()iylnpiërs, daar vinden wij `Tail Mlles: een
bittere.n satyrnus, eeti oumaunelijken dweeper, eon fanatiek
( nikus, een })ijgelE^ovi vursf, eeu uai_dig .louriiahst
maar geeti keizer. Men leze zijil zelfportret iii den 3i 'e ^f ^ogo^t, d.i. <1 iiaariliater, zooals hij die weelderige, verwijlde
hristeuei1 aoeiude, die heill bespotten, omdat hij als philosoof' een baard droeg. Hoe hadden ze to AntiochiP, waar
hij den Me opugoa schreef, then zij hem hout zagen kbvon en ossen sla chten voor het offer, geln chen, dat het er
ongelukkig tza,g voor de ossen van het rijk, als de keizer
eons zeg evierend terugkeerde uit den oorlog tog en de Perzen
en dan aan het dankoferen sloeg, en hoe betaalt hij h un
spo f terng met sar_ e sme en satire!
Die keizer van hen zoo sart hij — heeft hij geezi
lange, onverzorg de nag els, geen wingers zwart van den inkt,
g een baard waariiz het kri pelt .... en moot zoo's harig e
barbaar, zoo'n net purper bekleede aap, die van achter den
inktpot kotnt, de keizer zijn van die gladde, fijne, weldoorvoede, g eparfumeerde en g esoig neerde AntiochiPrs !
Niemand, zeker, zal pier de partij opnemen voor de kntiochiers, maar ieder zal het begrijpen dat ze van dozen cynikus, die voor feesten wat philosophic, voor regeeringsdaden
wat vrome voorschriften gaf, dat ze van dozen zelfgenoegzamen
journalist, die openlijk met den eerste den beste Wilde gaan
kibbelen en kwebbelen, gesmaald hebben : is me dat eon keizer!
Begrij pen ook dat de oude A than a s i u s, door Jul i an u s,
trots zijn beleden verdraagzaamheid, uit Alexandria verha anon, de zijnen troostte : „nubecula est, transibit, di.
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het is maar een wolkje, dat overtrekt". En de oude man
had gelijk, want wat is er van keizer J u ii a n u s overgebleven, dan eenig merkwaardig goed proza, waaruit blijkt
dat hij satyricus is g eweest, en misschien bij betere leiding
heilig e of martelaar had kunnen worded, maar nooit was
het eeni.ge wat hij moest zijn, keizer.
Tot zoover de historie over J u Ii a n a s. En nu de
historische roman van Me r e j k ow sky over hem. Die is
in zoover onberispelijk, dat ze in de eerste plaats roman is
en dan ook de historische hoofdlijnen zuiver trekt. In vele
korte hoofdstukken -- 44 verdeeld over 483 bladzij den
teekent hij ons even zoovele tafereelen, die het veelvormig L
leven to Antiochie, to Parijs, to Athene, in tempels, kerken,
paleizen en herbergen, in de publieke baden en in de
woestijn zoo levendig vertellen, dat de lezer deze periode
der historie meebeleeft. In eens plaatst de auteur hem
midden in de g ebeurtenissen, en behoeft nooit als mevr.
B o s b o o m. -Toussaint een beroep to doep op „het geduld
van den lankrn oedig en lezer", daar hij eer to weinig dan to
veel beschrijft en de dingen en de personen voor zich zelf
laat spreken. Telkens doet hij dan de menscheu zien
„frappes au vif". Wat dunkt a b.v. van het portret van
dezen epicurist ? :
„G a r g u ill u s, directeur de la chancellerie romaine,
etait un homme enorme, biers gras, a triple mentors scrupuleusement rase et parfume, ainsi que ses cheveux gris,
coupe de pres. Son visage etait intelligent et noble. Depuis
hombre d'annees, it etait considers comme le convive indispensable de toute reunion litteraire a Athenes.
Supposons, je pren.ds une huitre, declamait-il, en
approchant, avec ses jolis doig is charges d'amethystes et
de rubis, le mollusque de sa bouche... . Je pren ds une
huitre et je l'avale .. .
Il l'avala en set, en fermant les yeux et en clappant
de la levre superieure, qui avait une expression speciale,
gourmande et meme rapace. Proeminente, troussee en pointe,
drolement tortillee, elle await le vague aspect d'une petite
trompe d'elephant. Appreciant les vers sonores d'Anacreon
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que lorsqu'il dégustait, au souper, une sauce aux langues
de rossignols.
- J'avale et je sens immédiatemeut, continuait srieusement Garguillus, que l'huItre vient des bords de la
Bretagne et non d'Austrasie ou de Tarente
Mais que fait là dedans la poésie? interrompit
Mamertin impatienté, et n'aimant pas qu'un autre que liii
('oncentrat l'attention.
- Imaginez-voits, mes amis, continnait imperturbablernent Icgastronome, que, depuis longtemps, je n'ai été
III1X b()rd (le I()(ttJ1 (j ue Jalule et cjue je regrette toujoiirs.
•Je peux y ou assirei' quuiie bonne huitre a uii tel gofit
Ic iiiei', salt' et frai, quiI suftit de l'avaler pour se figurer
ur les cotes de Ta iner immense. Je ferme les yeux et je
vis Jes vgncs, je vis les ro(hers, je sens Ia brise de la
JAW, • Lo' ameu.c, corniiie dit Homère . . . Non, Bites-inoi sincerement cruel viers de i'UdysJe éveillera aussi nettement en
rnoi la poésie de la mer, comme l'odeur d'une hultre fraiche
Les poètes d€crivent les formes, les couleurs, les sons;
pourquoi le gofit ne peut-il etre aussi parfait? Ce sont des
préjugés, zees antis. Le gofit est un immense et encore
inconnu bienfait des dieux. La reunion des gouts forme
une harmonic aussi rafinée que la reunion des sons. J'affirme
qu'il y a une dixième Muse: La Muse de la Gastronomie!")
En met hetzelfde gemak teekent de auteur een gevecht
met de Perzen, een kerkdienst, neo-platonische mysteriën,
volksoproeren en natuur-idyllen. En wee den christen, die
het zegt to zijn en het niet is! B.v. E k e b o ii s, de christelijke sophist, die eerst heidensch rhetor, onder K n s t a nt ij n met de hofmode christen werd, onder K o n s t a n t i u s
ariaan, daarna orthodox, onder J u ii a n u s heiden, en later
weer christen en bij elke bekeering hooger steeg op den
hofladder en toenam in aangename dikte en eerwaardigheid,
wordt aldus geteekend: ,,Toutes ses allures avaient pris
un cachet clerical. Ii était un severe observateur des
j eunes et un fin gastronome. Ses plats maigres Ctaient
1) p. 135-137.
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plus recherches que les plus somptueux mets gras ; comme
ses plaisanteries monastiques etaient plus aigues que les
plaisanteries palennes les plus franches. On servait chez
lui une boisson rafraichissante, faith avec du jus de betterave
agremente d'epices speciales, et beaucoup la trouvai.ent
meilleure que du vin. Au lieu du pain de froment ordi.naire, it avait invente des galettes de graines du desert,
aver lesquelles, selon la tradition, saint Pachome se nounssait en Egypte.
Les mauvaises gens insinuaient que Hekebolis etait un
libertin et on racontait, a Constantinople, l'anecdote
suivan t e :
Tine jeune femme avouait a son confesseur avoir conmis le crime d'adultere. ,, C'est un grand peche ! Et
nvec qui ma fille ?" „Avec Hekebolis, m on pere !" Le visage
du pretre s'eclaira. ,, Avec Hekebolis ! ah ! vraiment !.. .
C'est un saint homme, devoue a l'Eglise... IRepens-toi, ma
fille, le Seigneur to pardonnera !"
Certainement, ces recits n'etaient que des rag ots, mais
daps le visage respectable, rase, du dignitaire, les levres
trop rouges, trop epaisses, ressortaient etrangement, bier
qu'il les serrat av ec une expression d'humilite monastique.
Les femmes l'aimaient beaucoup." 1)
Ik weet niet of dit portret historisch juist is, maar
dezen hypocriet to maken tot een heimelijk.en libertijn is
zeker psychologisch juist.
Kan hetzelfde gezegd worden van het portret van den
hoofdpersoon ? Laat ons zien.
Vooreerst, bij de historie van u 1 i a n u s fantaseert
Me r e j k o w sky heel wat bij. Hij weet alles van zijn tamelijk
onbekende jeugd, weet dat hij reeds dadelij k Hellenist was,
waardoor zijn partijkiezen voor het Heidendom nog veel
meer het karakter krijgt van een eindelijke bevrijding uit
de banden den huichelarij. Aan den anderen kart breekt
hij op 't laatst van zijn leven met het Heidendom, blijken
de etruscische auguren zijn persoonlijke vijanden en schopt
hij het altaar omver, als de goden hem niet behoorlijk
1) p. 295, 296.
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behandelen. Eindelij k
of liever natuurlij k, want waarvoor is hij anders romansehrijver :a geeft Me r e j k o w sky
aan de vrouw een eereplaats in het leven van J u ii a n u s.
Maar dit daargelaten, is overig ens de figuur van J u ii a n us
getrouw en eerlijk geteekend naar de historisehe gegevens.
Pit is echter maar bij zaak ; de vraag is: of deze tragische
figuur ook psychologisch joist is geteekend P Het probleem
is in. i. op welke gronden is J u ii a n u s' of keen en bestrijdi.ng van het zegeviereud Christendom be •rijpelijk, en zijn
nederlaag ii oodzakelij k P
Het eei•ste heeft Me r e j k ow s k y of erkeerd Of niet,
het laatste wet een wt inig maar onvoldoende pgehe1dercl.
Hij I a at J it i s ti z1 s reeds dadelij k partij kiezen teg en 't
in In t die beestaehtig e moordenaarsfamilie van
Chri stead ai
K ens t a u t ij n hem walging en ook angst voor eigen level
i n l)oezemde, v oc >rn l eok omdat Homer us en H e s i o d ii. s
zooveel aang enamer lectulir zijn clan de scholastisehe nuancen

van 't ariaansch of orthodox credo, en hij eindelijk de vroolijke
priesterfamilie, wonende in het eeuwenoude, frissche, heilig e
woud van Aphrodite, zooveel prettiger •ezelschap vindt dan
de ongure, verveleilde mouniken, die hem altjjd naar onfrissche
kerken meenemen. Mooi en leelijk, dat is voor J u ii a n ii s
het dilemma tussehen Christendom en Heidendoul. Eij de
Hellenisten is dan alles klaar, fielder, vroolijk ; bij de
Galileers daarentegen alley zwaar, onwaar en vervelend, en
als J u Ii an it s, op zijn sterf bed ijlende tot den Galileer
zegt : „Je veux le soleil, le soleil dore... Sur le marbre du
Parthenon!. . . Pourquoi voilerais-tu le soleil :'... va 't
en! Tu detestais le rire", dan heeft hij daarmede de gronden aangegeveu, waarop hij wel volg ens M e r e j k o w s k y,
niet volgens de historie het Christendom den oorlob had
verklaard. Neon, de cynikus en satirieke auteur van den
Misopogon is niet een dichterlijk dweeper met lichte levensvreugde en verwijt nog minder den antiocheenschen Galileers
dat ze to weinig, eerder dat ze to veel lachen. Neen, dit
is veel to veel een literaire waardeering. Neon, wij mog en
niet vergeten, dat al is J u ii a n u s literator b eworden, hij
toch in de eerste plaats imperator heeft wlllen zijn. En
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als zoodanig is zijn overgang zoo begrijpelijk. Want Christendoin en reg eerkunst zijn twee vooral toen. Kon, mocht
een christen regeeren, d. i. al zijn aandacht wijden aan dit
levee ? Was het toenmalig Christendom de gg eschikte levenssfeer voor een keizer? Immers neen ! Want dat Christendom
wist den weg naar den hemel; best, maar de hemel was
terra incognita voor een keizer, die had to heerschen op
aarde. Kon het Christendom hem daar een Bids zijn ? Eigenlijk
niet. Die patres, priesters en asceten konden het aardsche
leven kritiseeren, verachten en paten, maar het tot op
zekere hoogte waardeeren, het hervormen om het zoo to
verheerlijken, en lief to hebben, en om het dan to kunnen
beheerschen in ootmoedige liefde
peen, daaraan werd,
een enkele uitzondering daargelaten, niet gedacht.
Neen, de wereld was van den duivel en zijne daemonen. Of
Honstantijn, Konstantius en Ekebolis in die wereld
huishielden als baarlijke duivels, kom, die wereld was zooveel
meer niet waard; als zij maar orthodox waren ! Beg rij pelij k, dat
J u ii a n u s terugzag naar den ouden tij d, toen de keizer „den
hemel" een open kwestie liet voor de philosophen, maar
net grade de wereld beheerschte, den tij d, Coen niet zooals
nu de adelaar aan de grenzen rude voor de barbaren, maar
de barbaren rilden voor den romeinschen adelaar ; begrij pelijk, dat hij, die nog Been christelijken A u g u s t us als
Karel den G r o o t e had gezien, het Christendom ongeschikt
voor den troon verklaarde en Loch ook weer voor de innerlijke hoogheid van het Christendom boog, door veel van
zijn ernst in zijn nieuwe schepping to willen. overbrengen ;
begrijpelijk ook, dat noch christenen, noch hellenisten
wat specialen van J u ii a n u s natuurlijk uitgezonderd
ten slotte iets weten wilden van die onreeele, dweepzieke
en fantastische politiek en J u ii a n u s, als een nit zijn
eigen rijk gejaagd banneling, zoo moest eindigen als hij is
geeindiggd.
Van dit alles niets bij Me r e j k o w s k y; daar is hij
de dweeper met het witgevleugelde, zonlichte, vroolijke
Hellas, en daar is hij bovenal een Nietzscheaan. Hierdoor is voor Hellas altijd de beau role. Dat is nu minstens
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niet enkel bestond nit brave j ongens, maar toch ook niet
nit zoo'n schorremorrie als M e r e j k o w s k y er van gelieft
to maken. Waarom negeert hij een phulosoof en geestelijk
aristocraat als C 1 e m e n s A 1 e x an d r.i n us? Ja op een der
laatste bladzijden wordt hij genoemd, in het voorbijgaan,
als een profeet van den nieuwen tijd - en de lezer denkt:
als J Ii a n u s vóór zijn dood hem nog eens had kurmen
kennen, maar ziet dan raar op, als hij hoort dat de werkeii
van C 1 e m e n s toen reeds anderhalve eeuw tot de goede
hristelijke lectuur behoorden!
Nog sterker, waarorn laat hij cans kennis maker met
aflerlei ^bsure diristent,jes, cii niet met een Athana sins,
door J u ii a n a s verbannen Had hij dat gedaan, hij ware
tegelijkertijd minder Nietzscheaan geweest. Want dat is hij
teikens waar hij de Galileërs laat teekenen als: ,,les humbles,
les doux qua pardonuent t leers ennemis par Mchet" 1),
of ze zeif aldus teekent: ,,les figures bestiales des rôdeurs
et des manouvriers exprimaient le triomphe méchant des
faibles sur les forts, des eselaves sur leurs matres", 2) daareutegen van het ware Hellas maakt: ,,le règne des hommes
divins, audacienx, ne craignant Tien !" 3) en van J u ii a n u s
een Tlebermensch in den dop, die in zijn kalme dagen reeds
zegt: ,,je suis méchant et j e voudrais l'tre encore davantage!
1tre fort et terrible comme le diable, anon unique frère",
en bij zijn breuk met het Heidendom jubelt : ,,je vous aban-.
donne comme vous m'avez abandonné, divins impuissants!
J suis seul contre vous, fantômes olympiens! Je suis pareil
a vous; mais j ne suis pas votre égal, parce que j e suis
uti homme, et vous seulement des dieux! . . . IRien! sinon,
1'éternel rire olympien que j e vous prends, ô morts!
Nous serous tons des dieux; seulement it Taut pour cela
une grande audace, comme personne ne l'a eue encore, mme
le hros de Macedoine !" 4). Maar om dit to kunnen doer
1) p. 95, 147 330 e passim.
2) p. 353.
3) p. 252.
4) p. 148, 419, 420.
O.E.116

57

910
m.oest hij de krachtigen onder de christenen b.v. een eerder
to krachtigen, dan to laffen A t h a n a s i u s op een afstand
houden, waardoor deze knappe roman veel van een tendenzboek krijgt, evenals dat zijn voorganger van 1847 had,
de Julianus-roman van D. S t r a u s s: Der Romantiker auf
derrz T hron.

En dit is to weer to bej ammeren, daar M e r e j k o w s k y
in de figuur van A r s i n o e het correctief heeft voor zijn
m.isteekeningen. A r sin o e is het edele type van een eerlijk
mensch in die verwarde dagen. Zij is eerst een overtuigde
Helleniste, levend voor de antieke kunst en idealen ; aan
het sterf bed parer zuster bekeert zij zich tot den Galileer,
geeft Naar vermogen grootendeels aan de armen en gaat
in een klooster; eindelijk verlaat zij het klooster, keert
zich weer tot de kunst en tracht daarin antieke idealen en
Christendom to verzoenen. J u ii a n u s bemint Naar en op
elk beslissend oogenblik van zijn leven staat zij naast hem.
Eerst, als hij nog zucht order zijn vermomming, troost zij
hem, vermaant hem vol to houden en wijst hem zijn roeping :
keizer to worden om den Galileer to onttronen ; daarna,
als hij, reeds keizer, haar in het klooster opzoekt en haar
aanbiedt met hem den troon to deelen, zegt zij: „tes dieux
sont worts. Le sang et les souffrances des humains taient
le nectar des anciens dieux ! Les Liens, seduits par la foi
des pecheurs de Capharnaum sont faibles, humbles, malades,
ils meurent de piti pour les hommes . . . mais cette pitie
est inortelle pour les dieux !" en laat hem troosteloos heengaan;
eindelijk, als hij eenzaam is to midden van zijn leger in de
Perzische woestijn en zij hem opzoekt, en zegt dat zij besloten heeft „de revenir dap s le monde, de vivre et de mourir
ce que Dieu m'avait creee : artiste", hem komt opeischen
voor den Galileer, Wiens woord benaderd is door de wijsheid
van Hellas, en die „aimait les enfants, la liberte, la gaiete
et les superbes lys blancs", en zij hem dan smeekt : „Je
sais que to l'aimes ! . . Tais-toi ; c'est ainsi, et la est to
malediction ! Contre qui t'es to revolte ? Quel ennemi es-tu
pour Lui ? Quand tes levres maudissent le Crucifie, ton Coeur
aspire apres Lui ! Quand to luttes contre son nom, to es
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T•epetent avec des levres mortes : ,,Seigneur! Seigneur!
Voila ce sont ceux-la qui sont tes ennemis et non pas Lui.
Pourquoi to tortures-tu plus que les moines galileens",
maar hij Naar terug wijst met het cynische woord : het wel
to weten dat hij zal sterven aan de speldeprikken der
christenen, zooals een leeuw, in een moeras verdwaald, sterft
aan de vergiftige steken van ontelbare muggers: „tel sera ma
mort, telle sera la victoire des galileens sur le Cesar romain !"
71 zij• .a
„La jeune llle tendait toujours very lui ses mains
pales, sans un mot, sans espoir, comme un ami v ers un
ami molt. Mais entre eux etait Un abime clue les v ivants
ie tranchissent pas". 1).
Dit is eenvoudig meesterlijk. BegrijpeLjk ook al_ is het
jaulnierlijk slat J11 ii a i1 u s zich zoo hard maakt tegen haaar,
die hij lief heeft. Hoe typisch is her zijn onbuigzaamheid,
die hem doet schipbreuk lijden, omdat hij niet wilde bukken
voor teederder gevoelens ! Hoe menige man heeft zich een
J u ii a nu slot gekozen, omdat hij niet wilde erkennen dat
en vrouwenhart een uitweg wist uit de woestijn, en hoe
menige vrouw heeft een Arsinoe-hjden geleden om de kleine
hoogheid van hem, then zij Iiefhad
Want klein wordt toch J u ii a n u s door zijn cynisehe
hoogheid. De eenzaamheid en het martelaarschap van den
cynikus reikt niet ter helfte van het ware martelaarschap
dat weet „te vasten met gezalfd hoofd en g ewasschen aang ezicht". De adel van den cynikus is de adel van een
onedel mensch.
„ist die einzige
„Cynismus"
zegt N i e t z s c h e 2)
Form, in der gemeine Seelen an Das streifen, was Redlich1)

p. 333, 442-445. Overigens doen fouten als Arthemise i, pl.

van Artemis p. 78 oils de zuchten van bevoegden herhalen over die vertalingen nit het Russisch.
2)

Jenseits von Gut and Bose 1899 S. 45. Had Nietzsche dat ook

rnaar eens zneer tot zichzelf gezegd? Wellicht ware hij niet zoo populair
geworden -- eon populariteit die haar literaire tegenhangster vindt in
H e i n e, wiens vinnige geringheid reeds vrij algemeen erkend is, gelijk die
van N i e t z s c h e het wel zal worden

912
keit ist." want daar blijft in J u ii an u s' optreden toch veei
aantrekkelijks, wat niet weggenomen wordt door de schimpredenen der christelijke geschiedschrijvers, die in de historie even
berucht zijn geworden als hun lofredenen. op K o n s t a n t ij n
en K o n s t a n t i. u s. Tegen de zegevierende publieke opinie op
to treden, zijn leven daarvoor to willen geven, dat is en
blijft dapper. Maar moet men dat cynisch doer, dan wordt
die dapperheid onschoon, commun, „gemein". Dit onschoone
treft ons in Julia nu s' gestalte, uiterlij k en innerlij k. „Ein
Marmorbild seines Kopfes, das sich dreifach in der Sammlung
des romischen Senats auf dem Capitol findet, macht einen
unschonen, fast gemeinen Eindruck" zegt H a s e 1). Eerst
als men dat met vreugde en liefde kan doen, dan wordt
die dapperheid edel, schoon en goed.

Korter kan mijne bespreking zijn van La Resurrection
omdat, naar ik vermoed, l'Antichrist ons voor
hetzelfde probleem zal stellen, hoe het geestelijke te seculariseeren en het wereldlijke to spiritualiseeren en dus
niet omdat deze roman minder boeiend of belangrijk is dan
de vorige. Neen, omg ekeerd, is zij nog boeiender en levendiger. Hier weer ontelbare tafereelen en tafereeltjes —
137 hoofdstukjes verdeeld over 17 hoofdstukken die als
zoovele boeken zijn van den roman van 492 bladzijden
die als een kinematograaf ons later zien de S f o r z a 's en
de Medici's, de Borgia's en Savanarola, Leonardo
da Vinci, Michel Angelo en Raphael, de I'ransche
koningen, M a c c h i a v e 11 i en de Italiaansche dames, kortom
het geheele borate, prachtige en afschuwelijke levee in het
Italie van het einde der 15e en begin der 16 0 eeuw. Ook
pier weer die frissche, doordringende, d. i. Russische blik
op de dingen. De voorbeelden hiervan zijn voor het grijpen.
Als b.v. de legaat van den pans S a v a n a r o 1 a komt overhalen om zich aan den H. Vader to onderwerpen en dew
hem eerst zwijgend aanhoort en eindelijk vraagt :

des Dieux,

1) Kirchengeschichte 1885-92. Bnd. I. S. 451.
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,, Me s s e r, qu'en pensez-vous : notre Saint-Pere le
Pape croft-il en Dieu 2" 1) hoe heeft hij dan met dit eene
woord den afgrond gepeild waaruit „het scharlaken beest"
A l e x a n d e r V I B o r g i a was opgestegen. En met Welk
eon weelderig e kleuren wordt in „Le sabbat des sorcieres"
dat g eloof in heksen met de daarbij passende Inquisitie
en Naar kennis van alle soorten, karakters en rangen van
duivelen g eteekend, hoe nauwkeurig daarnaast al die por.peuze ho#leesten van duizende genoodigden ! Maar op al
deze somptueuze tafereelen treedt scherper dan in den
eersten roman, de hoofdpersoon naar voren, L e o n a r d o
d a V i n c i. \T oor eenige jaren nog zou geen schrijver licht
L e n a r d o d a V i. n c i g em.aakt he bben hoofdpersoon van
een roman, daar het leven van dezen g enialen zonderling
daartoe to verbrokkeld en verknoeid scheen. Nu echter,
si.nds 1.883, Jean-Paul Richter, Charles Ravaisson,
U z 1 e l i i e, a. ') zijn manuscripten zijn gaan uitgeven is hij
voor de zijnen een held, de eerste heros van den nieuwen
tijd g eworden. Hoe modern is zijn leven voor en door den
arbeid ! Wij wisten reeds dat hij was schilder, ingenieur,
improvisator, mechanicien, architect, waterbouwkundige,
beeldhouwer, hofmaarschalk, artillerie-fabrikant, uitvinder
maar nu blijkt
van alles wat maar nit to vinden was
hij ook eon enorm vruchtbaar schrijver to zijn g eweest. Als
terloops hoort men spreken van zijn twee honclerd boeken : Over
het Leven en de Natuur, 3) een onderwerp waarover wel lets
to zegg en valt om nu maar van de kleinere als : over
eenige Spieren en alle Spieren ; over de Vogelen ; over de
Anatomie van het Paard, enz. to zwijgen. Nu hadden
de groote meesters der Renaissance ons gewend aan het
enorme. Toen 1VI i c he 1 A n g e lo zijn 9 el hoogen D a v i d,
door 't yolk 11 G i g ant e gedoopt, had gebeiteld, dacht
hij er over van den ganschen Carraraberg een kolos to
1) p. 166.
2) Cfr. Ga u r i e 1 5

u a ill e s, Leonard de Vinci, 1'Artiste et le Savant.

Paris 1892.
3) p. 476, cfr. Seailles p. 183: „Dann le ulanuscrit E it cite „le
chapitre 4 du livre 113 des chores naturelles (delle core naturali)."
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maker, die dan metn als baleen voor de zeelieden kon dienen,.
terwijl zijn S. P i e t r o zoo goed als zijn Laatste Dordeel,
zoo goed als zijn verzen zeggen, hoe het kolossale en enorme
zijn eigendommelijkheid was van hem evenzeer als van
zijn tijdgenooten. Maar zooals nu toch L e o n a r d o d a
V in c i hier naar voren schiet, die in zijn snipperuurtj es
even een heele bibliotheek vol schrijft.... waarlijk, wie is
dan zoo modern als hij, want wie heeft zoo den arbeid.
verheerlijkt als hij ! Zoo zien hem dan ook zijn bewonderaars dus ook M e r e j k o w sky als den initiateur,
den heros van den nieuwen tijd. Los heeft hij zich gemaakt
van de scholastiek en de autoriteit ; de middeleeuwen liggeu
achter hem en de vrijheid is zijn sfeer en de natuur
zijn doel. Wetenschap en kunst dat zijn de polen zijns
levens. „Liefde is de dochter der kennis" dat is zijn
levensdevies en bij zijn hoogedele nieuwsgierig g heid, die
alles wilde weten, bereikte hij alles. „Il connaissait tout
et it aimait tout, parce que le grand amour est fils de la
grande science." 1) En waar de natuur niet weer het rijk
van den duivel is, maar een openbaring Gods, daar is nu
ook weer plaats froor de Antieke, voor de vergoddelijking
der natuur, en de onder puin bedolven goden staan weer
op en al noemen domme priesters en fanatieke duisterlingen zoo'n opg estane Venus: La Diab Jesse Blanche, voor
L e o n a r d o en de zijnen is zij weer de godin der liefde.
En waar de natuur weer vergoddelij kt wordt, krij gt de
mensch weer de kroon op, is hij niet weer de gevallene
maar de heerscher, en zoo plaatst L e o n a r do, op den sokkel
van het standbeeld van F r a n s S f o r z a, een verheerlijking
van dezen genialen bandiet 2), aldus eindigende : Ecce Dens!
Maar dan staan wij pier ook voor het probleem van
L e o n a r d o's leven : vanwaar die schreeuwemde contrasten in
hem? Hoe kan een edel denker vaak zóó ploertig handelen,
hoe een zoo verheven arbeider zich zob vernederen, hoe een
vrij mensch zoo slaafsch worden ? Hoe kan zulk een zacht1) p. 288.
2) Ale M e r e j k o w sky in hem veel vindt van „1a bete fauve repue"
p. 48, denkt men weer onwillekeurig aan N i e t z s c h e's „Blonde Bestie."
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zinnig mensch, die zelfs geen dier kwaad Wilde doen 1 ), zich in
zijn bekenden brief aan L u d o v i c o M o r o beroemen dat
hij allerlei machines heeft uitgevonden om de menschen to
water en to land in „no time" to vernietig en ; hoe worden
de heler van de verraderlijkste daden van Cesar Borgia?
Hoe kan de schilder van het Heilig Avondmaal zich, niet
eens maar altijd, altijd door, leenen tot het vervaardigen
van hof- en volksvermakelijkheden, die hem de beteekenis
g aven van een directeur grant van een Theatre de Varietes ?
Hoe kan die vrijdenker, die zijn geheele levee hoogstens
coedig g elachen had om die kerk, in zijn testament zetten :
„avant que son corps sort Porte dans la dite eg lise, le test:ateul • vent quo soient oelebrees dans la dite eglise do Saint^r'lorei tm trois • raudes messes avee diacre et sous-diacre,
et que, le join' on se diront les trois grander messes, se
disen t. e n core trente messes basses Saint-Gregoire; item
que, dans l'eglise Saint-Denis, meme service que ci-desous
sort celebre ; item dans l'eglise des frPres et religieux mineurs sernblable service" :' z ) Wij kunnen ons van die vrag eu
niet afmaken net
wat reeds zijn tijdgenooten deden
to klagen over zijn Proteuskarakter, want dan staan wij
voor de nieuwe vraag : hoe k.omt zoo'n man aan zulk een
karakter
Wetensehap en kunst zijn de polen vazi zijn leven. Door
de wetenschap krijgt de mensch de heerschappij over het
heelal en daaroin is het eene noodige : alles leeren weteu,
an alyse.
Maar de wetensehap is or niet om zich zelve. Zover
staat de geleerde L e o n a r do of van een huidige specialiteit
en vakman, als de g odin C e r e s afstaat van een gewonen
boor. Neon de analyse is or om de compositie, de wetenschap
a1

1) M e r e j k W o s k y geeft hem eenigszins de trekken van een T o 1 s t o ya a rl : „De meme qu'il lie niaugeait pas de viande, parce clue vela lui scmdlait une chose non pas df;fendue, mais rOpugnante, de mme, it se privait
de lemnies, paarce que route pOSSesion ( harnelle, dans la vie conj ugale
cotnme dap s 1'adu1ti're, lui paraissait non pas coupable, mais grossiere.
Et i] se tenait loin do tout cola", p. 394.
2) S f a i (1 e s p. 165, 166.
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om de kunst, gelijk de kunst steunt op de wetenschap.
Die fijne glimlach zijner delicate Mad o n n a's, wier ziel
op het gelaat ligt, is de opperste vrucht van zijn anatomische studien. En dit op alle gebied doorgetrokken.
Hij is de eerste encyclopedist omdat hij de eerste
kunstenaar wil zijn. Zijn leven is een daad omdat het
moet worden een gedachte. Door de daad tot de gedachte
is hem even waar als door de gedachte tot de daad. En
dit alles vehementissimo en bij dit alles absolute eenzaamheid.
Hoe hoog en hoe gevaarlijk is zulk een leven! De
hoogheid er van blijkt typisch nit L e o n a r d o's rustelooze
pogingen de vliegmachine to constrneeren. Dat liet hem
niet met rust, de mensch moest niet op de aarde blijven
kruipen ; hoog, omhoog als een adelaar de zon to gemoet !
Wie hoort hierin niet het evan.gelie van den nieuwen tijd:
„wer immer strebend sick bemuht, den konnen wir erlosen "
En wie heeft geen eerbied voor dien rusteloozen L e o n a r d o,
die al construeert hij niet precies de vliegmachine, onder
het zoeken Loch een mass y andere schoone ding en vindt ?
Zeldzaam heeft Me r e j k o w sky gebruik gemaakt van dit
gegeven om den heelen L e o n a r d o to typeeren. Maar ook
laat hij het gevaarlijke van zulk een I c a r u s-levee zien.
Aan zijn levensarbeid offert L e on a r d o alles op. Alles,
alles moet medewerken tot zijn vliegmachine; alles is ni.ets
bij zijn vliegmachine.
A s t r o, de smid, die hem helpt bij de constructies der
machine, kan eindelijk zijn verlangen om to vliegen niet
meer intoomen, begint... valt... en zijn leven is verder
een ruine. En Loch trots deze waarschuwing, L e o n a r d o
wil vliegen; tot vlak voor zijn dood laat deze levensarbeid
hem niet los. Typisch zien wij het gevaar van deze hoogheid in L e o n a r d o's ironie. Zijn vliegmachine heeft hem
onttogen aan dat menschj eswereldj e. Politiek ? och wat
is vaderland, wat zijn grenzen als wij kunnen vliegen!
Kerk ?
och waartoe het paadje der middelen ogestrom.pead als wij ons zelf den onbetreden weg door 't ongemeetne
voorschrijven ! Huisgezin ?
och waartoe zoo laag het ge-
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ink gezocht, als wij op ooze vleugelen het in de hoogte
kunnen vinden P En daar hij dan Loch op dit menschenwereldje zijn vlucht moet voorbereiden, schikt hij zich in
die menschj es en of ze nu heeten S a v a n a r o 1 a of
Alexander VI, Cesar Borgia of Monna Lisa Gioconda, Frans I of Beatrice d'Este, het zijn allemaal
menschj es voor wie hij vleugels moet maken. vandaar zijn
minzaamheid, die is pure ironic.
och die g eheele strij d, is eig enlij k alles slechts inoraal
en moraal „ist Etwas, das uberwunden werden muss". i)
Dat die M i c h e l A n g e lo zich zoo warm kon maker voor
eeu S a v a ii a r t ^ 1 a; dat zlj daar in Duitsehland zoo'n drukte
gi n.g en maken ^ v er then L u t 1..i e r, een monnikj e nit Saksen !
Niet dat llij jets tegen heix heeft maar hun kwesties zijiii
Loch wel wat al to miniem hij de kwes tie van het vlieg en.
En zoo wijst hij ze minzaam van zich al; de vleesch geworden
ironic -- niet wetende dat Iiij ZOO het leven zelf van zich
wijst. want zijn ironic maakt van alley : „des bagatelles
de la Porte" -- maai• zoo blijft hij ook buiten de dingen,
blijft hij staan op den drempel des levens. verder kan de
ironic den inensch niet brengen ; over den drempel, midden
in_ het leven brengt hen alleen de liefde, de liefde die
verafschuwt het kwade en leelijke, die bewondert het goede
wat zijn
en schoone. Ons verzoent het net L e on a r d o
bewonderaars niet in hen begrijpen dat hij in zijn laatste
ziekte toch tern g keert tot D a n t e, den bij bel en de kerk.
Zou hij toch nog begrepen hebben dat de mensch niet van
hoog vliegen en ironic, maar van eenvoud en liefde leeft P
Een vraag• komt ten slotte telkens bij mij op: waarom
laat M e r e j k o w s k y die voorvechters voor de Grieksche
idealen juist dat missen, wat de kracht der Grieken was
n.1. het maathouden P Maar en J u ii a n u s en L e o n a r d o
lijden aan mateloosheid. Het refrein dat de volkzangers
van Cesar Borgia na zijn dood van hem zougen :
,,Fe cose estreme, ma senza misura ;
„Hij deed enorme dingen, maar hield geeu inaat," dat
1) Nietzsche. J enseits ii. s. w. S.

5 3.
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geldt ook van hen. Maar zou dit geen-maathouden niet samenhangen met hun gebrek aan dat wat die Duitsche monnik
juist zoo bezat P Want die gelooven haasten niet en doer
niet aan hoogvliegen, maar evenmin zoeken zij Neil in een
cynische minachting van het leven.
Verdient M e r e j k o w s k y niet onzen dank ons hierop
weer eens gewezen to hebben ook al heeft hij het misschien niet precies zoo bedoeld, als ik het trachtte to zeggen ^'

Goede raad en valsche gronden
noon
Prof. Mr. W. VAN DER VLTJGT.

Wel geen g€dachteistelsel laat zich noemen, waarin dc
school der nieuwere strafbespiegeling gekomen is tot vol
lediger zelfbewustzijn, geen, waar met grootere beslistheid de
lijnen zijn doorgetrokken, de strekking en de uitkomst afgedacht der diepste levensbeginselen, die sinds den aanvang
haar' groei hebben gevoed en bepaald, dan de ,,crimineele
sociologic" van En r i c o F e r r i met hare drieledige grond
gedachte: de misdadiger, zielszieke, zenuwlijder, Iaat niet
door ,,straffen" in den ouderwetschen zin met zich afrekenen,
maar eischt oordeelkundig to worden bejegend naar de aan
wijzingen van de ide der ,,sociale aansprakelijkheid"; weggeborgen in een gesticht, als on der de drijfkrachten tot
zijn vergrijp misdadige aanleg kerinelijk den boventoon heeft
gehad; gedwongen bloot tot schadeherstel, zoo blijkbaar de
verlokkingen der omstandigheden de zwaarste schuld treft;
in alle gevallen, eindelijk, tusschen die uiterste in, onschadelijk gemaakt op proef, of hij wellicht zich betert. Ziedaar
de wijsheid van den held der school, als in een' notedop.
Mag tegenover zoo gevierd een' pleiter ook even de
critiek aan het woord komen, dan zal het zaak zijn, in het
to oordeelen betoog wel to onderscheiden tusschen tweeërlei:
zijne practische zijde: de bijzondere nooden, van wier erkentenis het uitgaat, de pecifieke geneesmiddelen ook, op wier
aanwijzing het nerkomt; en zijn' bespiegelenden leant : de
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wereldbeschouwing, waaraan het gin dsche nooden toetst,
deze middelen vraagt. Die onderscheiding is gewettigd, ja,
noodig. In het practische kan veel behartigenswaardigs , in
het bespiegelende weinig houdbaars zijn, en omgekeerd. Nu
dan: last het hier to vellen oordeel eerst worden uitgesproken, daarna toegelicht. Den schrijver komt het vbor, dat,
waar de „nuova Scuola" hare ziektebeschrijving geeft en
hare geneeswijze ontvouwt, zij recht heeft op ons alle y aandacht ; waar zij, integendeel, bij monde van F e r r i, onder
den naam van „wetenschap" ons den bekenden catechismus
opdreunt van L a m e t t r i e en „le Systeme de la Nature",
stelt die gewaande hyper-moderniteit, die inderdaad eene
eeuw en verder ons terugzet, het goede, dat zij stichten kon,
weer in de waagschaal. Ziedaar de dubbele stelling, die
thans nog kortelijk betoog verlangt.
Om to beginnen, zij het dan onverbloemd beleden : hetgeen „de school" den rechtsgeleerden voor de voeten werpt,
is niet to eenel male onverdiend. Er schuilt in een goed
deel van juridischen beroeps- en ambtsarbeid voor hem, die
zich eraan wijdt, een onmiskenbaar gevaar. Het is het gevaar van of to glijden naar wat men noemen mag „begripszaligheid", van zoozeer op to gaan in het „rekenen met
begrippen", hetwelk de bouw en het gebruik van eon dogmatisch stelsel achter het positieve recht den wetenschappelijken jurist ten plicht stelt, dat men voor die gedachtenkaders
de dingen, als zij zijn, vergeet, en, in ziji.' ijver voor eene
kuustige volbouwing van wat in rechte geldt, verzuimt de
vraag to stellen, of het wel bij voortduring zijne geldigheid
mag waard zijn. Dat, velen loffelijken uitzonderingen niet
to na gesprokern, de wereld, waar men aan strafrecht doet,
over het geheel, eon twintig jaar geleden, in dat opzicht
van alle smetten vrij was, wie durft dat beweren ? Het is,
achteraf, niet goed to praten, dat destijds, onder meer, het
Duitsch juristendom den ernstigen verschijnselen, waarop
ons eindelijk „de Italianen" zouden wijzen, niet zelf wat
rimer aandacht schonk, dan het hun gaf, en daarentegen
aan eon zoo puur-leerstellig book als het hoofdwerk van
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B i n d i n g, ja zelfs aan zulk eene loutere doctoren-vraag,..
als de constructie van het schuldbegrip bij nalatigheidsmisdrijven, de haast uitsluitende zorg besteedde waarin die onderwerpen zich verheugen mochten. En evenmin is het to verschoonen, dat buiten Frankrijk allerwege de strafrechtsstatistiek zoolang verzuimde om aan hare voorbeeldige
Fransche zuster met heilige jaloerschheid zich to spiegelen.
Vraagstukken van leerstellige begripsbepaling en begripsaanwending hebben hunne waarde, zeker ! Maar g eene zoo
overgroote waarde, dat ze ooit of ergens in een' hoek zouden molten dringen de vragen naar de wezenlijke doeltreffen.dheid der dus b^g ripsmatig doorlichte en bij g ewerkte
wet. Logische ontledi.ng van de nzisdaad in hare bestanddeelen, uitstekend ! Mits niet 0111 harentwil verwaarloosd
worde de pstiTchologische ontleding, zoo ver zij gaat, van
den misdadiger in_ zijne karaktertrekken. De hoofdvoorwaarde vain g eluk in strij d is kennis van den vij and.
Daarna de tweede : vertrouwdheid met de draagkracht der
eigen wapenen. On1 in den tramp met de misdadigheid die
dubbele kennis to verwerven, staan den jurist wel andere
middelen, maar geene betere ten dienste, dan statistieken
van de hoogst bereikbare volledigheid en precisie. Op dat stuk
had Binds j area de Europeesche rechtsgeleerdheid een model
voor oogen (het Fransche) van inderdaad beschamende superioriteit. En zij verzuimde om met eenparigen aandrang
alle andere reg eeringen to wijzen op dat navolgenswaardig
voorgaan. Zij legde bij het mindere zich allerwege neer,
zelfs toen de cijfers, zoo gebrekkig als zij waren, alreeds
begonnen to stamelen van onrust wekkende dingen. Was
het dan Beene daad van niet to loochenen verdienste, Coen
die juristenstand door eene groep Italiaansche geneeskundigen werd opgeschrikt uit zijne zorgeloosheid met den
noodkreet : „De vijand staat voor de poorten, en Gij verspeculeert LTw' kostbaren tijd !" ?
Wij kunnen, eenmaal aan het waardeeren, zelfs nog
wat dieper gaan. Vragen wij eens even: waaruit verklaart zich,
waarmee hangt ten minste samen de eenzijdigheid, weswege
de nieuweren hunne voorgangers berispten : de grootere liefde
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jegens de abstracte daad met hare begripsbestanddeelen, het
verwaarloozen van den concreten mensch met zijne erfelijk
aangeboren en zijne in den maatschappelijken dampkring
verworven eigenschappen ? Er valt niet aan to twij felen : de
genoemde kenmerken van de misdrijf beschouwing der oudvrijzinnigen houden zeer nauw verband met wat de gansche
rechts- en staatsleer der mannen van den derden stand al
had geteekend en ontsierd van lang voor de omwenteling :
hun „abstraheerend individualisme". Die lieden : handelaars, ondernemers van nijverheid, advokaten vooral, kortom : manner van zaken, ze rekenden in de wereld met zoo
goed als geene andere soort ; Tan menschen dan zichzelven :
eenlingen, op eigen kracht steunend, aan eigen oordeel zich
vertrouwend, een iegelijk steeds nagaand met bezonnenheid en onder inachtneming der dringendste eischen van
recht en van fatsoen, zijn en der zijnen bijzonder belang.
Slechts zulke menschen kenden zij; slechts zoo ook dachten zij zich hen, die ze niet kenden. Dat er zelfs in hun
eigen bestaan, hoe individualistisch afg esloten het vergelij kenderwijs mocht zijn, nog duizend kanalen van mededeeling bleven tusschen elk huuner en zijn' „kring", zijne
gansche „omgeving", dat ook van hen een ieder was hetgeen hij was, goeddeels door wat zijne voorouders waren
geweest en wat zijne tijdgenooten waren om hem peen, zij
verg aten het, en moesten het wel vergeten onder den druk
van deze dagelijks voelbare waarheid, dat elk, zooals hij
eenmaal was, maar zorgen moest de gelukkige bouwmeester to worden van eigen welvaart. En heel wat blinder
nog waren zij hiervoor, dat naast hen, om hen duizenden
van lieden leefden in eene veel minder vereenzaamde positie,
een bestaan voerden, veel voelbaarder met dat van anderen
saamgevlochten ; echte kudde-menschen, in een woord, steeds
terend op familieoverlevering, of wel zich voedend met de
ideeen, de vooroordeelen hunner maatschappelijke groep.
Van daar de „afgetrokkene" gestaltenis, die, in hunne
rechtsgeleerde en staatkundige vertoogen, de „persoon", de
„burger" onveranderlij k geeft to zien : eene gestaltenis, leeg
van inhoud, arm aan verscheidenheid ; in het kort : niet weer,
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niet anders, dan „het" individualiteitloos, karakterloos, v6orouderloos, ziektekiemloos, buren- en vriendenloos, alleen maar
niet verstandeloos, noch ook belangeloos „indiviclu". Maar van
daar tevens : de „nemenis", die her in het strafrecht zoo
n^in als in het burgerlijke ontbrak. Na de harde leerschool
der tegenspoeden, die zoo verminkte voorstellingen van
den werkelij ken mensch, Bens aan den vuurgloed der practij k
beproefd, wel moesten baren, kwam de verdiende critiek.
En zij liep uit (zij moest het) in een protest-program
van deze strekking : „Gebroken nu met fictien eener ver„eenzaam.de individualiteit, als ware deze, in Naar wezen,
„iets garlschelijk ouherleidbaars ; gebroken met de optelling
„dier eenhedeu tot een denkbeeldig rijk van algemeene ge„lijkheid iii we11 ereken de deug d. Aanvaard : de waarheid ou.zer
„erfelijke en ruaatschappelijke solidariteit, zoomede die van
„onze tot in het oneindige g esehakeerde concrete verscheiden„heid, opklimmend en afdalend tusschen een weinig meer
„dan de di.eren en een weinig minder dan de engelen". Aan
die cri.tiek, aan dat protest woorden to hebben gegeven, is
zeker geen g eying e verdienste.
Niet, alsof alles echt was, wat zoo onheilspellend g linsterde in de g etallenfig uren van de Jobsboden der ,,nuova
scuola". Zoover die cij fers heetten to g etuig en voor eene
versterking der misdadigersarmee fangs (ic geheele Line, voor
toeneming der daden van geweld zoowel als der verschijnselen van mi_sdadige hebzucht, stelden de Fransche tegenstanders der Lombrosiaansche school met recht, naar het
schijnt, hun voorbehoud. Reeds van Italie mag men de
schrikwekkende slotsommen, die Garofalo bouwde op de
daar verzamelde cijfers, met goeden grond voorbarig noemen.
Zelfs is in het Appennijnscheschiereiland, sinds er de wetgeving van 1899 brak met de doodstraf, een teruggang opgemerkt van het petal der voormalige halsmisdrijven, sprekend
genoeg nog altijd, ook al stelt men voorzichtigheidshalve
een deel ervan op rekening van eene iet of wat geflatteerde
balans. 1) Voorts geeft het, na G a r o fa 10 ' S onthutsende
1) In 1890, 13,09 per millioen, in 1891, 8,23 —, in 1892, 7,69 —.
(Verg. Mr. (3. Loosjes. „Gegevens omtrent de afschrikkende kracht der
doodstraf". in ,,Ts: v. Strafrecht". IX. 2. (1895) blzz 121--172).
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berichten over Spanj e, wel iets to denken, als men elders
ons opmerkzaam maakt op deze tegenstelling : blijkt al de
Spaansche worgpaal weinig to vermogen tegenover eene
verwildering in het hanteeren der „Navaja", die het aantal
doodingen opvoert tot weer dan 42 's jaars op elk millioen
bewoners, in Portugal, dat geene bloedige terechtstellingen
weer kent, is de moorddadigheid niet half zoo groot. 1)
Past dus, reeds waar het Zuid-Europa geldt, tegenover
Cr a r o fa 10 's cijferspel wel eenig voorbehoud, eene dubbele
behoedzaamheid wordt plicht, waar de ongeluksprofeet van
Middel- en Noord-Europa komt to spreken. Zoo schijnt de
cijferloop der halsmisdaden in Frankrij k gedurende de laatste
halve eeuw de zwartgalligheid des Italiaans net to rechtvaardigen. 2) En mocht men daartegen al willen aanvoeren,,
dat de Fransche republiek met Naar nog steeds door de
vermaarde valbijl gekroonde straffenstelsel ten minste onbesmet gebleven is van de „wreed-sentimenteele cellomanie",
dan zij op Belgie gewezen ; dat land, al is er de doodstraf
feitelijk in onbruik, maakt niettemin, in de statistiek der
misdaden tegen het leven, eene onbetwistbaar gunstige
figuur. 3)
Intusschen, dens dat voorbehoud gesteld, moet, andererzijds, dit worden toegegeven, dat in den aanwas der misdrijven nit booze begeerlijkheid voldoende reden stale, vooreerst tot dezen twijfel, of het geldend strafrecht dat verderf
niet kon to keer gaan met doeltreffender middelen, en dan
ook nog tot dezen anderen, of zelf s het beste strafrecht
zonder veer tegen zulk kwaad wel mocht zijn opgewassen.
In allengs hoog er mate overwoog de aanwas der hebzuchtige
misdadigheid de afneming der vergrij pen tegen het leven.
En inderdaad, zoo mocht wel T a r d e vragen, 4) waar, eenerzijds, onze altijd rijker voortbrenging gedurig het getal ver1) Eodem. blz. 145.
2) Eodem blz. 137.
3) voor Pruissen leverde, wel wat to optimistisch, een betoog van
gelijke strekking : W. Starke ,,Verbrechen u. Verbrecher in Preuszen". (1884)
blzz. 100 segq.
4) „La criminalite comparee". (1890). blz. 85.
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meerderde der goederen en genietingen, die tragen en gegewetenloozen lieden de zonde der oneerlijkheid wel waard
schenen, en aan den anderen karat de toenemende slapte
des verweers de kwade kansen voor den booswicht steeds
deed dalen, was het daar wel vreemd, zoo het bedrijf van
winkelladendief, tand1ooper, valsehen mnnter, of bedrieglijken bankroetier onder de kostwinningen, die een
geboren lanterfanter kon aangrijpen, allengs een der
voordeehgste en tevens een der rninst gevaarbjke scheen
geworden ,,Tegelijk", dus voer dezelfde fijne denker
voort, ,,heeft zekere nieuwe koers in ons maatschappelijk
.Jeveu, dieiii iiien zich wel iiioet hoedeii to verwarren met
.shaving". hot geta1 der ,2ezonkenen", dci' vagebonden
v - uaI. en teveis dat de droomers, der pIanienmakers

,eri der tiiueieters stork vermenigvudigd, waarme a1weêr
..eerie (hibbele mijn geoperol is van brandstof voor aller,hande vuurhaarden der ondeugd. Voeg daarbij, dat de

.,Christelijke barmhartigheid in one dagen van besmettelijke
.,oudkoorts op verre na niet hare vleugelen heeft kunnen
,mtslaan ZOO wijd als noodig was; met dit gevolg, dat
.ettelijke veroordeelden, die na een' eersten misstap vatbaar
• waren gebleven voor verbetering, dat vole ontslagenen
,,6 Kok, die wankelden tusschen hot v6orbeeld der groote
,,weield, ZOO onbosproken, niaar helaas! zoo stug, en de
•,aantrekkiiigskracht van den kleinen vriendenkring, bij al
,hare misdadigheid steeds gastvrij, incest welhaast eindigen
,,moe4en met opnieuw hot slechte dccl to kiezen en voortaan
.daarin to voiharden. Dan kep t Ge do vier voedingsbronnen
,,der hedendaagsche boevenwereld.... Wat nu to beginners
..in zulk eon' nood Er kan, natuurlijk, wel Been sprake
,zjn van do eerste broom_ to stoppers.... Maar aan de
,andere valt meer to doen. Men kan do gevaren des mis,,drijfs verhoogen door practischer doortastendheid en vóor,zorg. Men kan do rekruteering van 's vijands leger drukken
.,door cone algemeene opwekking tot menschkundige barm•.hartigheid.... En waar de hood zoo nijpt, beduidt dat
,,,kunnen" ,,moeten", ,,dringend moeten."
Er vale in hot optreden der nieuwe school nog weer
oE.II(;
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to prijzen. Niet slechts hare ziektebeschrijving, ook hare
aanbeveling van eene veranderde geneeswijze verdient ernstige
aandacht en, ten deele, behartiging. „Ten deele". Want
ook daar schuilt kaf onder het koren. De „symbiotiische"
methode, door F e r r i met zekeren ophef aanbevolen, verraadt to onbedacht hare afstamming nit de avontuurlijke
bespiegelingen van den „phalanst^rien" F o u r i e r, althans
hare verwantschap met die gedachtenwereld, om voor iets
weer to mogen worden genomen, dan (met verlof van den
peer uitvinder, die om geen lief ding wil dat men hem
van „metaphysiek" verdenkt) voor een'.... „metaphysischen"
inval. Merkwaardig, hoe Loch de uitersten elkander raken !
Ziehier een' „socialist", een wezen dus, dat aan Been' vorm
van bijgeloof zich weer ten voile waant ontgroeid dan aan
den „burgermans-catechismus" der „harmonies economiques"
van B a s t i a t. Hij ziet in het menschelijk samenleven
geen harmonie, maar strijd. „Droomerij", de volkshuishoudkundig e wij sheid van de pleitbezorgers der middelklasse,
die eertijds ons wat vriendelij kern leerden ! En waarvan
droomt hij zelf ? Van eene vervorming onzer maatschappij,
waar, in eene allengs toenemende mate, ruim baan zal
komen voor een tal van lieden, misdadigers pier en thans,
opdat zij hunne beweeglijke natuur, voorshands onder den
druk eener verworden omgeving langs onggewenschte barren
zich ontladend, zullen mog en uitleven to algemeenen nutte.
Wat is wel „harmonistische metaphysiek", als zulk een
droom dien naam niet dragen mag ?
Maar er is onder de voorslagen ter g enezing ook wel
wat anders en wat beters. Te goeder ure hebben, op het
laatstgehouden congres, de Heeren L a c a s s a g n e en
M a r t i n zich gewaagd aan eene samenvatting der „stellige
„en onbetwistbare uitkomsten, waarmee" de boevenstudie den
„makers en den toepassers der wet van dienst kan zijn." 1) Zij
kweten zich van die taak door aan het oordeel der vergadering
vijf „theses" to onderwerpen, Wier hoofdinhoud pier volgt :
I. De misdadigerswetenschap heeft aan het licht gebracht,
1) „5me congrea d'anthropologie criminelle. Rapports". (1901) blzz :
230 segq

921
dat onder heD, die wegens misdrijf worden vervolgd, niet
slechts krankzinnigen zich bevinden, maar daaren.boven vele
„ontaarden", die eer naar den geneesheer, dan naar den rechter
behooren to worden verwezen.
II. Tegen de eigenlijke misdadigers, hen, die geen
verwordingsteeken als ontoerekeningsvatbaar stempelt, moet
de n1aatschappij maatregelen ter beveiliging nemen.-\`Tie
toevallig zich hebben vergrepen, behooren hunne fout to kunnen goedmaken ; de uitvoering van }lien vonnis Inoet
opscb ortbaar zijn. 'deg enover verharde booswichten komt
srervoer naar eenig oord van balling schap in aannierking .
1 l L Met bet • >g op de onder^-c heiding tnsseh ev alsere ken in svatbare boosdoeners is het een eerstc
e r niet
eisc•il, da t het; V4 >orioopig onderzoek niet slechts de omstaiu dig hede n des iu i sdrij fs nag a, maar g eheel het verleden van
den dader. _Daaraan dient, is het misdrijf zwaai• geweest,
steeds een g eneesheer deel to nenlen ; vooral, zoo het v er-

grijp een vreend karakter draagt, of tegen een gezinslid
is g epleegd.
Iv. Daar de meeste gevallen van verwording voortkomen nit wijdverbreide euvelen, als alcohol-misbruik, besYnettelijke kwalen, waartegen de maatschappij zich beter
had moeten to weer stellen, is deze ten deele voor de g evolgen aansprakelijk. Krachtiger voorkomen is bier veelszins haar plicht.

V. De nienwe middelen van maatschappelijk zelfverweer, waarin de misdadi.g ers-wetenschap het meeste heil
ziet, zijn: e. de metingen van B e r t iii on, b. de oprichting
van afzonderlijke g estichten voor krankzinnige misdadigers,
r. g eneeskundig toezicht op de veroordeelden met het doel
om uit to makeu, of en, zoo ja, hoe zij verbeterd en mitsdien tot on.tslag v6or to dragen zijn, d. de arbeid van
menschlievende vereenigingen tot redding van bedorven, of
zelfs reeds misdadige kinderen.
De her in de derde plaats genoemde taak van den
tuchthuis-g eneesheer onderstelt, natuurlij k, dat de duur der
opsluiting niet vooraf bepaald, maar van de beterschap des
daders afhankelij k zij .
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Niet waar P pier spreekt eene ingetogenheid, waarmee
to redeneeren valt. Voor overleg, in grensgevallen, tusschen
rechters en geneeskundigen kan niet to veel worden gepleit.
Voor staatsbeleid en liefdewerk, dat, waar het kan, de
wortelen afsteekt van het kwaad, in stee van met het wegsnijden der giftige loten zich voldaan to toonen, natuurlijk
evenmin. Dat, voorts, ter zake van bij ong eluk gepleg d
vergrijp, eene proef genomen worde met voorwaardelijke
veroordeeling, waarom het niet toegejuicht P Vooral, zoo
daarmee gaat gepaard toekenning aan de lij dende partij
van een' veel steviger geharnasten eisch tot schade-herstel.
Zeus laat zich heel wat aanvoeren ten gunste van het
denkbeeld : voor sommige veroordeelden (misdadige dronkaards, on der anderen, wier beterschap zich licht herkennen
laat) eene premie op die beterschap to stellen, door den
duur hunner vastzetting tusschen een' kortsten termijn en
een' langsten — in, to laten of hanger van hun gedrag ). Op
al die punten dringt de nieuwe school tot eene hertoetsing
der bestaande wetten, die licht een eerste stap tot heilrijke
hervorming wezen kon.
Maar verder... ?
Niet dit is het voorbehoud, waarop de sterkste nadruk
past, dat de „nuova scuola" meest een' anderen Loon voert,
dan wij zoo juist van L a c a s s a g n e en zijn' vriend
vernamen : den toon eener leerstelligheid, die weinig hoop
geeft op eene vruchtbare wisseling van g edachten. Er is
pier een verschijnsel, dat zich, zielkundig, zeer wel laat
verklaren. Die Italianen, Spanj garden, Portugeezen, een
enkele Belg ook, ze hebben allen wat weg van den ontsnapten leerling eener „frater"-school, wien B u c h n e i s
„Kraft and Stoff", of soortgelijk geestesproduct „de oogen"
heeft „geopend". Zij zweren met gelijkelijk blinde stelselzucht voortaan bij het „credo" van J a c o b M o 1 e s c h o t t,
of E r n s t H a e c k e 1, als zij het vroeger moesten doen bij
dat van T h o m. a s d e n A q u i n a a t. Werd het niet, met
1} „5me congres d'anthropologie criminelle. Rapports." (1901). blz..
236. Cf. „Actes du congres de GenCve ". (1896), blz. 369.
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zooveel woorden, door S e r g i reeds op het congres to Home
uitgesproken : „Wij aanvaarden de leer van D a r w i n zon,,der erover to redetwisten" ' 1) Alsof ooit over eenig vraagstuk, laat staan dan : zulk een als het ontstaan der soorten,
de g edachtenwisseling voor g oed g esloten kon worden verklaard ! voorshands is nu aan het doordraven geen houden
meer. Tot rustig e toetsing, zelfs tot kal^n kennis nemen
van de n.ieuwe openbaring g unt men zich amper tijd. Dan
kuinen of en toe verraderlijke „misstappen der pen" in het
uiir der redeneeriai g voor, g elij k toen F e r r .i den tamehj k
hekeiiden _Londenaar J e r e in y B e n t h a m doodverfde als
een ' ,,DTli scllen ('rimi.nallst " ;, of Prof,. D e it 1 s vain de

„vrij e ! i iii versiteit " fe Bi'ussel een e Didtselte c<, _^ zekei°e v eel bespro ken eigenaardigheid van den
ei Strat isz" v erto]k t:e, als old het eerie classieke an ee-

^. iI iii

., R,r

I! ^ t e, betref1 '!l d f 1 ,, ? ' olseau tie )trausz". 3 ) Of het een v inkj e
vann David Friedrich, of een canarie van den Wais-

\v5

nin g :' beslis to de geleerde schrijvei met.) diet meest van
iutusschen, is die bekeeringsijver op zijn.' praatstoel,
waar het pas geeft, kwaad to spreken van den ouden geest.
E[ e t richtlg taalgevoel der heeren heeft dien vijand, met
de talrijke uniformschakeeringen zi jner verschillende leger'orpsen, begrepen ender het eene woord : „Metaphysiek".
Dat, toch, met „physica", oorzaaksbeschrijving van vershijnselen, niet alles is gezegd, wat wetenschap ons to
vertelien heeft, in die gedachte vinden wij wel waarlijk
het wachtwoord, dat heel de znacht der teg enstanders sam enbindt. Komt daarop het g esprek, dan raken de tong en
Ios, met eene veelheid van woorden, die zelfs de rijkdom
van den beschikbaren taalschat ten slotte niet voor zekere
^entonigheid behoedt. Men moet in dien trant F e r r i
hooren toornen tegen „de eenlettergrepige wijsheid" zijner
weerpartij ! Maar niemand overtrof tot heden op dat
stuk den vurigen Portugees, dien, trouwens, de „omineuze"
t

ail,

ulz.

1) „Aetes" . (1883).
177. Geheel ander q Benedikt to Amsterdam.
;C'nipte rendu " . (1901) blzz. 507).
2)

„Soci^dogie criniinelle' . t 1893) his. 408.

3)

,,.»tie. vngres d'anthropologie criminelle " . (1901). his. 289.
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naam B o m b a r d a tot zoo'n rhetoriseh salvo scheen to hebben vborbestemd. Met onverholen minachting gaf hij
den schop aan „dien ouden metaphysischen woorden„kraam, waar de names de dingen voor den g ek houden,
„waar men met woordspelingen kunstgebouwtj es samen„knutselt, die allerminst teruggeven de klassen en de groepen
„der feiten, maar louter gewrochten der bespieg elende ver„beelding en vooropgezette meeningen der wij sbegeert e" 1).
Het baatte niet, of manners der verzoening al nu en dan
ten minste een vriendelijk woordje over hadden voor de
beminnelijke tweelingzuster der „bovennatuurkunde", de
religie, of al to Rome M o 1 e s c h o t t, de eeuwig glimlachende,
het Christendom de aalmoes schonk van eene welwillende
plichtpleging 2), of zelfs to Amsterdam Prof. B en e d i k t
den Heiligen Vader prees, Wiens voorkeur j egens T ho m a s
v a n A q u i n o de geloovigen noodigde tot onbevangen studie
der natuur 3). „Ik", sprak met zijne innemende openheid
het schootkind der misdadigerswetenschap, F e r r i, „ik ben
Godloochenaar" 4). En door dat formidabele .... „metaphy sisch" „paradoxon" docht hem en alien, die met hem den
toon aangeven, de „metaphysica" ter dood verwezen.
Ook dit zal den hervormers wel niet hoot worden toege'ekend, dat, mocht zelfs al hetgeen ons L a c a s s a gn e aanbeval behartiging verdienen, de roem der- vondsten daarom
nog geenszins uitsluitend der „nuova scuola" behoort. Geen
mindere, trouwens, dan Lo m b r o s o zelf heeft dat volgaarne erkend. 5). „Practische volkeren" (zoo sprak hij to
Geneve) „hadden reeds ooze slotsommen getrokken en toe-.
„gepast, zonder een woord to kennen van onze wetenschap.
„Gestichten voor krankzinnige misdadigers, scholen voor
„havelooze straatslijpertjes, eeue armen-wetgeving en eene
„op gegiste dranken, genootschappen teg en kindermishande,.ling, dat alles vindt men sedert Lang in Noord-Amerika,
1) „5me congres d 'anthropologie criminelle. Rapports " . (1901) blz. 213.
2) „Actes du congres de Rome " . (1885) biz. 205.
3) „Compte rendu". (1901) blz. 508.
4) Op het congres to Geneve.
5) „Actes du congres de Geneve" . (1896) blz. 324. O. blz. 343.
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,,in Engeland, in Zwitserland, ten deele ook in Frankrijk".
Hij kon nog sneer hebben genoemd. Het felt, bijvoorbeeld,
ook, dat zelfs het geroep om vonnissen zonder stricte tijdsbe
paling, de ,,nieuwigheid", die men welhaast het fierst deed kimken, lang voor zijn optreden reeds was gepredikt door eene diep
gesmade onder de ,,metaphysische" scholen: de apostelen
der... verbeteringsleer 1). Nog Bens intusschen: de eigen
lof, die zuike ding en somtijds schijnt voorbij to zien, worde
der school niet to hood; aangerekend. Haar blijft in elk
geval de roem, nok waar zij ijverde voor auderer \ oil dsten,
daaraau in wijder kringen ruchtbaarheid to hebben versehaft
hi ii }oit te voren ervaii kennis names. in oiizea h1d van
'herpe 1(ledillging t11s5hetl WIP het our verki'ijgen wiilen
vail lowing Pit h Ii k, zju eiiniaal, olli to slagen in dieri
oeleg, dikko gelwiden ioodig. Dat niet eery iedei, die, op

bet veld an wetgeviiig of 'ail_ barmhartigheid, cen ungedacht, inaar heilzaam plan verzint, daarbij bekwaam is en
Nereid O1II voor zijne uitvinding de Turksche from to roeren,
i. zeker, inenschelijk. Maar daii ook: eere den verdiensten
ener groep, die voor het bespelen van dat instrument in
lust en gaveu toonde

Ads tegen hot gematigde program van L a c a s s a g ii e
a r t i n eon aigemeenere hedenking past, dan is het
we] deze: outworpen door geneesheeren, voert het voor den
stand der beide steliers heslist to hoogen Loon. Men kaxi
heel wat gevoelen voor hot geviengeid wooed, dat op het
congres to Brussel de Amsterdamsche hoogleeraar V a n
H a m e 1 zijn' broederen in Themis toevoegde: ,,Siechts ais
.,Gij twijfelt, roept Gij den geneesheer. IRoept hem nu
.,voortaan ook, opdat hj TJ bore twijfelen" 2). Aandachtige
lezing, echter, van de stellingen der twee Lyon'sche geneeskundigen drip gt eene completer siotsom op. Laat beiden
(luidt zij), rechtsgeieerde en „medicos", het beseffen, dat
zij elkander moeten leeren twijfeien. Want waarlijk: medische beginselruiterij is Been Naar beter dan juridische. Elk
houde een open oog voor wat in het weten ter overzij hem
en M

1) H. A h r e t . ,Naturrecht". II (1871) blz. 455.
,Ates dii tiigrds de BruxiUei. (1893) hlz. 272.
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tot beseheidenheid kan stemmen. Maar daartoe blij ve dan
ook Been van's anderen gedachtenwereld volstrekt onkundig.
Aanstaanden strafrechters zij gerechtelijke geneeskunde niet
vreemd, tuchthuisgeneesheeren in hope evenmin een bilk
op de grondgedachten des strafrechts. Slechts wie elkaar
begrijpen zijn tot gemeen overleg bekwaam. Waar wederzijdsch begrip ontbreekt, daar stijft gedachtenwisseling slechts
iedere partij in haar vooroordeel.
Zou men, de „stellige en onbetwistbare uitkomsten"
der beide Fransche dokters lezend, niet wanen dat voor het
minst de geestverwante vakgenooten dat „onbetwistbare"
nooit betwistten ? En toch : hoe ver to zoeken is zelfs daar
de eenstemmigheid ! Nog zij gezwegen over een zoo zuiver
practisch onderwerp als de verblijven voor misdadige krankzinn.igen, waar het zeer de vraag is, of de Duitscher, doctor
N a e c k e wel net zijne twee collega's over den Rijn accoord
gaat 1). Van meer belang is dit verschil. Terwijl de beide
heeren nit Lyon „een groot getal" ontaarden opeischen
nit de handen der rechterlij ke m acht, om hen over to leveren
aan de mannen der geneeskunde, schijut, daarentegen, de
Weener hoogleeraar Dr. B e n e d i k t die „middelstof" den
heeren van den gerechte to willen laten 2). Waar zoo „de
faculteit" tegen zich zelve blijkt verdeeld, daar kon de twijfel,
dien de rechter van haar had to leeren, wel eens gaan
klimmen tot vertwijfeling.
Doch ook al blijkt de faculteit eenstemmig, dan kan
nog de jurist bedenking opperen. Een Voorbeeld levere het
verlangen, in schijn zoo welgegrond, althans zoo dood onschuldig, dat in elk ernstig strafgeding een g eneeskundige
deelneme aan het voorloopig onderzoek, opdat men kome
tot de nauwkeurig st mogelijke kennis van den persoon des
daders. Verstaat men echter wel ten voile, wat dat inhoudt a
„De studiekring der jonge balie to Brussel" dacht eenige
1) ,,Actes du congres de Geneve." (1896) blz. 9. „5me congres d'anthopologie criminelle. Rapports " . (1901) blzz. 94 segq. Vergelijk ook Winkle i s
advies to Amsterdam in de 7e sitting. („Compte rendu". 1901) blz. 470).
2) „Actes du congres de Geneve." (1896) biz. 144. Cf. „Compte rendu
des travaux de la cinquieme session " . (1901) biz. 408.
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persoonsonderzoek scheen zulk een aandrang alleszins gegrond, dat de nasporingen van den toegevoegden geneesheer
zich niet bepaalden tot de lichaamsgesteldheid des verdachten,
maar zouden doordringen tot zijne kinderziekten, j zelfs
de mate wegen zijner erfeEjke belastheid. IDoch met het
voiste recht wees Dr. M a u s, hoofdambtenaar aan het Belgisch ministerie van justitie, lien eisch terug, als leidende
tot onkieseh misbruik van vertrouwe1jke mededeelingen,
als uiterst kreiikend ook voor den betrokkene, dien zelfs
bezwarende verinoedens Loch niet buiten de wet dci- menshelijkllieid paatsen. en ,,last not Least'') als pijnhjk in de
hoogste niate voor zijne fiunilieleden. lets anders : g al het
no zijn sehree Dr. Man s), itis nien to doen Iieeft met
reeidivisteu ; hun goede naafi n is Loch verbeurd. Maar to
aaii wroeten in de intiemste levensbjjzoBderheden van een'
tot dus ver onbesproken man, alleen omdat men hem verdenkt van misdaad, en niet alleen ill zjn verleden, peen,
ook in dat zijner verwanteu, neven en nichten inclimis, dat
aclitte Dr. NI a u s eene niet to dulden inquisitie, al wei'd
het dan in naarn der ,,wetenschap" geëischt 1)•
Soortgelike bezwaren, slechts nog ernstig ere, verheffen
zich in het rechtsgeleerd geweten tegen wear eene andere
nieuwigheid, door onze Lyonneezen inede tot de onbetwijfelbare veroveringen der boevenwetenschap geteld: de
vonnissen op geheel onbepaalden terrnijn. Wordt hun verlangen wet, dan zullen voortaan de rechters een' veroordeelde
ter vastzetting verwijzen, opclat hij, zoo het kan, worde
verbeterd, dus tokiat die beterschap een feit zal wezen.
Over het aanzijn van dat felt en de oirbaarheid, dientengevolge, van ontslag beslisse dan eene commissie, vóorgelicht
door het, natuurlijk meest i den doorsiag gevende, advies
T an den gestichtsdokter.
Men moet, voorwaar, aan alle juridisch denken zijn
gespeend, oin eene zoo buitensporige macht over den naaste
1) Eodeni. blz. 122 seq. Bedoelde „tiring " was zelfs zoo ver gegaan,
null: eene ,,euqiute ook bil a1e ,,cori'ectiuneele taken to verlangen
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in ernst to willen toekennen aan het braafste comite, of
liever (want hij zal de man zijn) aan den bekwaamsten arts.
Zulk „despotisme der verlichting ", ten troon g eheven in
iedere gevangenis, zou ongetwijfeld in een groot aantal
gevallen de twee partij en (den to verbeteren„ patient" en
zijn' verbeteraar) slechter in plaats van beter maken. Het
zou den eerste bederven door eene belooning to stellen op
huichelarij. Niemand is het gegeven, de letters duidelijk to
onderscheiden in het boek zijner eigen ziel. Nog minder
is er een bij machte met zekerheid to lezen in het gemoed ens
anderen. Daarom is veinzerij voor hem, wien de g elegenheid
tot oefening openstaat, eene kunst, die zich betrekkelijk
licht laat aanleeren. En waar is schooner oefenschool voor
dilettantes in die kunst to denken, dan in een strafgesticht
ter uitvoering van louter vonnissen zonder ille tijdsbepaliug
„vergeet niet", dus sprak to Geneve de Zwitsersche jurist
G a u t i e r, 1 ) „dat tusschen den veroordeelde en zijn' opziener
„er geen portuur is. De eerste heeft zijne vrijheid to heroveren;
„een wit, hardnekkige inspanning van alle dagen waard.
„De ander heeft een tiental duistere raadselen, en licht
„meer, van practische zielkunde to ontwarren. Heeft hij
„veel kans het richtige eind to vinden ?"
„Men denke eens" (aldus ging dezelfde spreker voort)
„aan de voornaamste soorten der gevangenen. Daar hebt
„ge dan vooreerst de lieden, verhard in het plegen van kleine
„vergrijpen. diet zijn meest lui.aards, en comedianten boven.„dien; listig en lenig, plooien zij zich gemakkelijk naar het
„g evang enisleven. Ze g even den suppoosten heel wat minder
„last, dan de ong ezeglij ke driftkoppen, die toch nog wel
„zoo krachtig e aanspraak hebben op onze belangstelling ."
Als dan het comite, als dan de dokter, de man, die goeddeels
aller lot in handen heeft, niet laten kan zich ook eens tot
die opzichters to wenden om raad en voorlichting, zullen
zij daar steeds betrouwbare gegevens krijgen :'
Juist om die reden echter zal de practijk van L a c a ss a g n e's laatste „thesis" ook niet kunnen missen het
1) ,, Aete4 du cougres de Geneve " . (1896) blz. 369. Cf. de bedenkingen
van Mr. E n g e l e n, to Amsterdam, („Compte rendu” (1901) blz. 452).
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karakter to bederven van zoo menigéen, wien zij word.
opgedragen. Nergens is zoo gevaarlijk de verleiding tot
willekeur, tot het toeg even aai onverdedigbare vóorliefde,
of werzin, als waar aan menschen eene beschikking wordt
overgelaten over het wel en wee van medemenschen, zonder
een vast leader van gegevens, waarbinnen die opdracht dient
vovoerd. Is deze man met zijne ordentelijke inanieren en
zijne mooie ,,eonduitelijst" een ,,verbeterde", of een liuichelaar?
In vele gevallen kan niemand dat met zekerheid zeggen.
Toch moot gij, lid van do commissie, men beslissen. r0j1
moet ik, de gevangenisdokter, naar L a c a s s a g n e 's eisch
Wijil ()Ordeei velien, dat alhcht beslist. Wat zullen wij
doen 7 \'Vat zal den d44rsIa geveii 7 iondei'dmaal ccii ,,ick cii
weet iiet waf, colic zekere vooi'ingenomeiihoid, hetzj den
gutiste—, hetzj tell onguiiste v an den patient. Welnu, wanneer
ivij zoo een aantai ivalen, bij ons beschikken over wat veer
enze naas ten Diets geringers was dan do leveiisvraag, geen'
andoren weg hebben kunuon kiozen dan maar in vrodosnaam
ceri' slag erin to slaan, zal zulk een ambt ooze nauwgezetheid
Tan geweton, den ernst van oils karakter onaangevroteu
laten op deli dour 7
En nu was nog geeii sprake van de oneffenheden, die
in zoo'n rijk der wiliekour niet to vormijden zoudeu zijn.
Men ziet ze al vóor zich! her: deli gostrengeren „medicos",
besloten em goon e ,,patiënten" ooit los to later op do
inaatschappj, ocr hij van hnnno beterschap zich durft
verzokerd achten. Ginds: eon' teorhartigor vakgenoot, dien
hot denkbeeld drukt, zijne opgeslotenen vast to houden,
zoodra hj maar van hun voihardon in hot kwaad géen
zekerheid moor heeft. her: eon' voorzichtige, die zijne
gaston pas laat gaan, als hj eerst stellig weet, dat zij daar
buiten erg ens eon karweitje vinden. Daar weer eon' ander,
die hot met dat punt zoo nauw niet neemt. Ook hot behulp van do voorwaardeljke invrijhoidstelling neemt die
oneffenheid niet weg, verplaatst zo alleenlijk. 1) Kortom:
wie, die do her geschetste schaduwen bedenkt eener als
1) Verg. over (lie punten V a xi Ha iii e 1 iu ,,Actes du coiigrCs de
,Geiive". (1890) Wa. 3 70.
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Von Bar betwisten, dat zulke ,,wetenschappelijkheid" hare
oogenblikken kent, waarin zij volop arbitrair kan zijn ! 1)
Hij die, in deze dingen, nog prijs stelt op den rechtskant,
dat is: de veering van -, de waarborging tegen onbeteugeld
welbehagen, hij kan een plan, als dit, hoe goed bedoeld, in
strafwetgeving en - practijk niet toelaten.
De twee conflicten, laatstelijk aangeroerd, tusschen
rechtskundig en geneeskundig denken zijn leerrijk, wijl ze
typisch molten heeten. Zoo vaak, in dergelijke vragen van
practijk, de ,,medicus" en de j wrist uitéengaan, is het, wiji
beiden van huffs nit verschillenden kijk op deze dingen
mêebrengen. Den eerste heeft zijn studiegang gewend aan
de arbeidswijze der hedendaagsche natuurvorsching. Van deze
heeft hij op zijn eigen veld in waarheid wonderer. gezien.
Ligt het dan niet voor de hand, als hij den blik naar het
erf wendt van zijn' buurman, den jurist, en daar veel achterlijks ontwaart, dat hem die tobberijen de verdiende straf
dunken voor de verwaarloozing zijner alleen-zaligmakende
manier van onderzoek? ,,Leer toch", zoo klinkt het dan
den tobber in de ooren, ,,leer toch het leven van de maatschappij en van Naar' parasiet eens eindelijk verstaan naar
onzen trant. Dan zult ge wat ervaren !"
Maar de ander P Hij blijft meest voor die vermaning doof.
Hij spreekt niet vierkant -, maar hij stribbelt toch gewoon
lijk teg en. Is dat bekrompen hoofdigheid P Integendeel. Hoe
redelijk naar den schijn, de eisch, dat hetgeen tot her ,,de
wetenschap des strafrechts" heette, nu voortaan zonder rest
zal opgaan in studie van de maatschappij en van den boef
naar natuurkundige methode 2), die eisch is voor inwilliging
onvatbaar. Hij steunt op schromelijke miskenning van
het onderscheid tusschen de kennis en verkiaring van
1) ,,Lehrbocli des d. Strafrechts". I (1882) blz. 264.
2)

a

,,La théorie naturaliste appliquOe
la science pénale". Zoo omschreef b.v, reeds op bet congres to Rome G a r o f a l o let program van
Lombroso ' s school (,,Actes du congrès de Rome". (188) blz. 343.) Men
vergelijke ook de woorden van Dekterew, to Amsterdam. (,,Oompte rendu".
(1901) biz. 455)
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hetgeen is en het beredeneerde inzicht in hetgeen behoort.
wat dan voor het oogenblik in dat versehil onze aandacht vraagt P Het is, vooreerst, het contrast der twee standvastige hulpwerkwoorden, waarvan het eene op het eerste -,
het andere op het tweede veld van onderzoek gemeenlijk
dienst doet: de tegensfelling van ,,natunrlijk" en ,,gebiedend"
,,moeten", niet anders kunnen en niet anders mogeri. Maar
het is bovendien eene secundaire differentie, door T r e n d e 1 nb u r g in deze woorden uitgedrukt: ,,IRechtsdwang heeft
,,eene matiging, eeue terughouding aan zich, die de media.,nisehe iTruk niet ke p t"'. 1') Tn tegenstelling tot eene natuurkraeht, the nit zicli zelve van geen ophouden weet, draagt
altijd eene juridiselte bev ^egdheid het beginsel mede harer
eigene uingrenzing. Nii recite kornt eeif inensch over
zijn' iaaste, eene overheid jegens hare onderdanen, een'
staat met upzicht tot zijn' nabnur geene maclit ooit toe,
tenzij beperkt, omtuind.
Het is dat eigenaardige karakter des rechts, wat door
een iegelijk wordt miskend, die de studie van welken tak
der reehtsgeleerdheid het zj wil zien beoefend als verlengstuk siechts van het onderzoek der levende natuur. Hij
ziet voorbij, dat her twee sferen zijn, in zekeren zin volstrekt geseheiden. hit bloote oorzaakbeschrijving slaat
,logica" geene brug naar .tennis van betamen. Onlogische
sluikerij alleen doet daartoe sores eene poging. Eene redeneering, die op slotsommen van ,,inogen" en ,,gebiedend
moeten" wil nerkomen, kan nooit volstaan met, bij haar
uitgangspunt, slechts van het ,,natuurlijke" to willen
weten. Kiest zij dat punt van uitgang, blijft ze het getrouw
en hondt ze ook verder zich van ,,handigheden" vrij, ze
mondt onredbaar nit in eene afdoende ze1fwer1egging: aanvaarding, kort en goed, van elk voldongen feit; afkeuring
slechts van dat wat niet gebeurt. 4)
De meest gebruikelijke ,,handigheid", waarmeê die zeif1) ,,Naturreht". 2e Ausg. blz. 77.
2) Kr o mann. ,,[Jnsere Naturerkenntnisz". (1883) blzz. 272 seqq.
3e 0. Gierke. ,,Das d. Genossenschaftsrecht " . II (1873). blz. 130.
4) Ct. S p i no z a. ,,Tractatus theoIogicopoliticus". Cap. XVI.
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weerleg Bing wordt ontweken, is deze : In den mengelklomp
der natuurlijke beweegkrachten, die in de menschenwereld
elkaar kruisen, kiest men eene enkele uit, om daarop door
to draven. Pat is gewoonlijk : het streven van iedere
gegeven volksgemeenschap naar behoud en verrijking van
eigen bestaan. Daarin (dus heet het ook op on s gebied)
moet alle strafrecht, of wat ervoor in de plaats treedt,
zijn' grond, zijne reden vinden.
Dat klinkt niet kwaad ! Slechts rijst p ier aanstonds di.t
bezwaar. Die trek naar zelf behoud, hetzij ge hem aan eene
maatschappij, een y olk, of aan een' mensch ontdekt, is
nooit lets meer dan een natuurdrang, iets dus, dat, wij
zagen het, ui.t eigen hoofde nergens weet van halt houden.
G'ra dus maar eens ZTw' gang. Bier, in het strafrecht, ziet
ge twee elkaar ontmoeten : eene volksgem eenschap, die van
een' staat hare vastheid krij gt, en dan: een' enkelen mensch.
Kies nu, als oorspron.g en als maatstaf van het recht, dat het
gedrag der grootere eenheid met opzicht tot dien mensch
zal regelen, uitsluitend Naar' natuurlijken levensdrang.
Ziedaar : ge hebt, zoodoende, in beginsel, den ande • tot een
rechteloos ding verlaagd.
Ook T a r d e heeft die waarheid duidelijk beseft. „Ons
„hart", zoo schreef hij met P a s c a 1, „heeft soms zijne rede„nen, die de rede eerst niet kende.... Zoo is het her met
„den ons aangeprezen maatstaf der „salfls publica". Het
„wil er liefst niet aan. En, achteraf g ezien, terecht.
„Staat het, bijvoorbeeld, vrij, een leven to offeren, zoodra
„dat offer maar de sou van de levensgoederen der maat„schappij voor verarming bewaart, waarom dan niet gelijker„wijs, zoo vaak die schat ermee kan worden verrijkt P Onder
,,dat gezichtspunt zou het niet moeilijk vallen zelfs op
„menschen toegepaste vivisectie to rechtvaardigen. Eene
„hecatombe toch van een pacer honderd krankzinnigen kon
„duizenden allicht herstellen in gezondheid naar lichaam
„en geest." 1) Ja waarlijk, als het recht slechts heeft to
rekenen met de belangen der gemeenschap, dan weet men wel,
1) „Philosophie Penale " . (1890) blzz : 544 segq :
„Rechtsnorm u. subjectives Recht. " (1878), blzz : 21, 39.
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waar men begint 7 maar waar men dan zal eindigen ? nooit.
Wat tegen die bedenkingen wordt ingebracht, laat zich
wel raden. Men zal, hare juistheid in het algemeen erkennend, beweren, dat zij, wel bezien, de woordvoerders der
„nieuwe school" niet deren. „Heeft net", dus zal men
vragen, „heeft niet zelfs G a r o fa 10 met nadruk het uiterste,
„dat hij de „radicale eliminatie" noemde, beperkt tot de
„gevallen van stri.cte onvermijdelijkheid 7 „Ons zedelijk
,,gevoel", zoo lazen wij bij hem, „verbiedt, dat paarde„ „middel buiten de g renzen van het onmisbare aan to wen,, „den_." En dais F e r r i ! Wien ook het betoog hier bov en
„trefleil plc jog, hem allernlnst ! Met zooveel woordeu zeg t
,hij, geenszins op het ivaatsehappelijk-hell- alleen den blik
„geri(^ht to holden. Hjj zoekt veeleer, ook daarin tronw aan
„de natuur, die immers insgelijks steeds de eene kracht met de
a,andere beteugelt, naar liet punt van evenwieht tusschen de
„aanspraken der misdad ig ers n die der samenleving ." 1
Fraai ° Maas• bewijzend ook 7 Dat is wat anders !
Bewezen wordt met zulke ding en enkel dit, dat bij die
twee j uristen, als het spant, de j uridische natuur soms g aat
boven de natuurwetenschappelijke leer. Wie tegen de
eischen van het gemeene best de stem van „zedelijk gevoel",
of ook „rechtmatige aanspraken", kortom : de waarde van
redenen in rekening brengt, treedt daarmee, hetzij hij het
zich bekenne of niet, buiten de banne der natuurstudie,
die slechts de feitelij ke hoegrootheid van een kracht tegen
de andere weegt. De dieren- en de plantenwereld, waaraan
die beide schrijvers zoo gaarne hunne vborbeelden, voor het
minst hunne figuurlij ke spreekwij zen, ontleenen, zij leeren
hun dan ook van dergelij ke matiging g een letter. Een
dier, dat pijnlijk het gewaar wordt, hoe in zijn oog, zijn
neusgat, zijne mondholte, keel, of maag, tot schade voor
zijne levensvoorwaarden, een kleiner organisme, een insect,
is ingedrongen, vraag t niet, bij de reflexbeweging en, waarme"e
het zich van den indringer ontdoet, naar grenzen van
stringente noodzaak. Ads, in eene vogelhuishouding, de
ouders hun wanschapen, of ziekelijk jong uitwerpen nit het
1) „Soeiologie criminelle". (1893) blz : 65.
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nest, als een troep ooj evaars de krachtelooze ouderen neersnavelt voor het aanvaarden van den trek, als andere wilde
kudden den zieken of gewonden metg ezel ten doode toe
havenen, om van zoo'n „blok aan het been" geen hinder
meer to hebben, vragen die executeurs van den „levensdrang
der gemeenschap" geen oogenblik naar een „evenwichtpunt
tusschen de rechten" van deze en van hun slachtoffer.
Een schrijver, die onze beschaafde menschenmaatschappij
zoodanige vraag laat stellen, is niet weer binnen het gebied
van strict oorzakelijk vorschen blijven staan. Hij zoekt
naar jets wat zoo behoort, niet n aar wat feitelijk is. Hij
spoort een ideeel rustpunt tusschen to eerbiedigen aanspraken, geen factisch t u sschen waargenomen krachten na.
Kortom : hij heeft, bewust of niet, gebruik g emaakt van
een der n oodbrugj es, door sluikers steelsgewij s geslageu
naar de overzij, om daar het noodige to borgen, wat hij
aan zijn' karat vruchteloos zocbt.
Men mocht wel spreken onder F e r r i s vrienden van
„den metaphysischen woordenkraarn, waar de namen de
„dingen voor den gek houden". In het spraakgebruik der
„classieken" moge zich niet steeds alles „secundum Lucam"
hebben toegedragen ; althans niet zuiverder (daarop mag
men wel zeker gaan) en ook althans niet oprechter is het
taalgeknutsel van den held der „nuova Scuola". vergete
men het Loch niet: in zijn gedachtenkader is geheel dat
samenstel van inzettingen, waarmee zich heden de straffende
staatsmacht omgeeft, slechts een wat ing ewikkelder vorm
voor hetzelfde natuurfeit, dat ons de eerste beste weerslag
van een dierlijk lichaam op deze of gene prikkeling vertoont.
Of heden mijne keel een vliegj e ophoest, dat daar to kwader
ure was verdwaald ; of m orgen de Nederlandsche burgermaatschappij een' mensch onschadelijk maakt, die als maatschappelijk onduldbaar zich heeft doen kennen, het een en
het ander heet in aard gelijk. Elk strafgeding met ziju
ten uitvoer gelegd vonnis laat pier zich kenschetsen als
eene sociale fniesbui. Het zij zoo. Maar waartoe in dat geval
nog zulke ouderwetsche termen aangehouden, als een
„verdedigingsrecht" der maatschappij, als eene ,,sociale ver-
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van den onschadelijk to waken mensch
Denkt iemand eraan, mij een ,,recht" toe to kennen teg enover het in mijn keelgat ingedrongen vliegje, of het beestje
,,organiek" ,,verantwoordelijk" to stellen jegens mij P Zoo
p een, wat anders is dan het bezigen dier termen in het
met inijne keelbeweging op een lijn geplaatst geval, dan
een zich paaien met bekende woorden, wier kiank eene
zekere gerustheid geeft, al zijn ze in dit nieuw en vreemd
verband hun' zin volkomen kwjt P
Ret geheim der sehjnbare bewijskracht, waarme deze
,,iiiaatschappelijke-beveiligings"-leer den argelooze zich opdringt, schuilt wel hoofdzakelijk hier: Die leer verbindt
zich half bewiist, met de herinnering aan onze wettelijk
nstraf p are nood weer. ..Ret recht tot deze", aldus de
stilie gedachteimgang, ,,koint ieder onzer toe. Waarom dan
niet der gansehe samenieving evengoed ?" 1) Een oogenbhk
van doordenken, intussch.en, verstoort terstond den waan,
als ware die rechtvaardiging in den haak. Ret zij toegegeven
(lat er strafprocessen zijn, waar, tegenover den schuldigen
beklaagde, de burgerschap des lands, gehjk zij éenmaal is
gebouwd en leeft, zich in een' staat van wettige zelfverdediging bevindt. Z66, waar eene bende oproerlingen voor der
rechter staat, of een verrader, die zijn vaderland gewikkeld
heeft in krijgsgevaar. Dat hier de aanrariders van het
bestand der maatschappij op het oogenblik der strafvervolging weerloos zijn, doet aan het karakter van het proces
als daad van volksgenootschappelijke zelfhandhaving Been
of break.`') De sfeer van oirbaar verweer moet (dat spreekt!)
veel runner wezen voor eene souvereine rechtsgemeenschap,
vie geen hooger staand gezag de tack harer zelfbeveiliging geregeld iiit de handen neemt, dan voor 11 of mij,
die, behoudens uitzonderingen, door zulk eene overheid
boven ons bewaakt ons weten en beschermd. Sociaal noodantwoordelijkheid"

1) Zoo reeds S h o I t e n in ,,De vrije wil". (1859) blz: 299
2) (t. Mo d d e r in a n. ,,Strat Been kwaad. " B i n d i ii g. ,,Die Normen
a i lire (iebertretuiig." 11 blz: 31-35. D. N e U w en h u is. ,,N. Bijdragen."
(1860) X. 2. bzz: 2 20 seqq: en in ,,Tijdsehrift voor strafrecht". (1896)
blzr: 41()
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kortom, mag niet beperkt blijven tot gevallen van
sociale noodweer. Eene strafvervolging dus, die het kenmerk van maatschappelijke zelfverdediging draagt, zij is er.
Nogtans, let wel : zij doet, vooreerst, zich op, hoofdzakelijk in
gevallen, waar mannen als F e r r i, zoo onvoldaan met den
voorhanden staat der dingen, en daardoor jegens omwentelingsgezinde geesten zacht gestemd, Naar liefst niet zien ter
hand genomen. En voorts (nog dit ten tweede en bovenal) :
de meeste strafgedingen, verreweg, vertoonen het straks
genoemde kenmerk niet. Zij worden op het getouw gezet
tegen verdachten van geweldpleging, van moord, van diefstal, afdreiging, of bankbreuk ; kortom : van euveldaden,
waardoor niet rechtstreeks het bestand der rnaatschappij,
neen, slechts het leven, de eerbaarheid, of het goed van
deze en gene harer ledens aangetast geworden. Zijn die
beklaagden, hoofd voor hoofd, (gesteld : hunne schuld sta
vast) gevaarlijk to achten voor de samenleving als geheel ?
Men kan het slechts in hoogst oneigenlijken zin beweren.
Van niet een' enkelen dier misdadigers (den onmenschelijkste incluis) kan men zeggen, dat nu juist hij, zoo men
hem ongemoeid last, het leven zelf der maatschappij bedreigt ;
dat hem weerloos to maken een eisch is harer veiligheid. Naar
alien schijn is de befaamde onbekende „J a c k t h e R i p p e r"
wel het toonbeeld van den booswicht met inaximale „temebilita". En Loch! Neem aan : h j had zijn bloedig handwerk nog jaren voortgezet, onbetrapt, ongestoord. De
Britsche samenleving zou bij toeneming ervan hebben
gegriezeid ; maar geen seconde zou ze erdoor geschokt zijn in
hare grondvesten. Gevaar voor Naar behoud doet het onbelemmerd rondloopen zelfs van dat monster niet ontstaan. Niet,
dus, om zulk gevaar to keeren, spoort de overheid hem na.
recht,

Zoo staat het nieuwe leid ende beginsel, waarme men
de gehate straf-idee poogt nit to bannen, nog allerminst
op waste voeten. Eu flu: wat is er van de grieven tegen
het oude ? Wat, allereerst, van de beweerde ondoeltrefffendheid der straf ?
Tweeledig is het betoog, waarmee Fe r r i dat beweren
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poogt waar to waken: eene algemeene opmerking nopens
het g emis aan voorbedachtzaamheid, dat in de boevenwereld regel zijn zal, en een beroep op feiten. Gemeen,
klaarblijkelijk, tusschen beide leden is deze stille grondgedachte : doeltreffend mag een wapen wel niet heeten,
waardoor het doel zoo dikwijls wordt gemist. Nu is het
inderdaad merkwaardig, bij dezen lofredenaar der natuurwetenschappen een betoog to vinden, dat van eene zoo
gebrekkige vertrouwdheid met het voorwerp van zijn' lof
getuig t, als dit. De straf zal, mog en wij F e r r i gelooven,
,• eene kracht tot afschrikking bezitten, omdat er, oii danks
haar, O() rank lnisd reven wordt. Ret is, als hoord eel wij
d(- wet van N e w t 01] loochenen, omdat er zooveel vogels,
ooveel luchtba.11ons de hoogte ingaan'. als kwain iemand
de maclit vai oeconomische motieven in heden en verlede
wegredeneeren met een beroep op de veelvuldigheid van wereldv erzaking ! De font lig t immers voor het g rij pen : wie
Hier of daar eene kracht voorhanden noemt, bed oelt daarineê, dat zij aan het werk is; allerminst , dat de nitwer kiii g door haar al leen bepaald wordt. De laatste kan
zoo vierkant mogelijk tegen de richting ingaan, waarin zich
de beweerde kracht doe t g elder, en Loch het beweren van
haar aauzijn niet ontzenuwen. Zij toont dan enkel, dat
eene grootere tegengesteide kracht hier de eerste heeft
schaakmat g ezet. Houdt men slechts dat eenvoudige
beginsel van de methodologie der natuurwetenschap in het
oog, dan is men teg en de beg oocheling van F e r r is pleidooi. gevrijwaard.
„De onbedachtzaamheid der boeven", heet het, „doet
hen de straf voorbij zien." „Der boeven" ; last het voorloopig eens zoo wezen. Maar naast hen zijn er, die geen boeven werden. Had op dien gunstigen loop het strafwetboek
g een' invloed :' Dat is de vraag. „Men heeft", schreef T a r d e
zeer terecht ; „men heeft, om over de doeltreffendheid der
„straffen to oordeelen, maar eens to letters op de gevolgen
„der strafFdoosheid. " 1 ) Waar ooit zwakhoofdige, of voor
1) „PhiloRophie Penale " . (1$90) blz. 474.
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het minst ontijdige slapte der regeerders gestrenge straf
wetten to onzaliger uur ging vieren, vooral: waar ooit een
langgerekte staat van oorlog of van burgertwisten de rechtspleging voor jaren kwam ontredderen, daar wemelde het
eerlang van wanbedrijven. Men moet van de eerste levensjaren der goudstad San Francisco lezen, om zich eene
voorstelling to waken van den heksensabbath, die bij ontstentenis van straffende overheden losbreekt. 1 ) F e r r i beroept zich op het erkende feit, dat in de landen, waar de
vet het geld, met spel en weddingschap gewonnen, voor
oninvorderbaar verklaart, juist zulke „eereschulden" het
stiptst worden voldaan. „Daar ziet (-e het", schijut hij dus
ons toe to roepen. „Waar de omgeving meewerkt, zijn geen
straffen noodig. Waar zij dat niet doet, treft de straf Been
doel." Het klinkt wel krachtig, dock het snijdt geen pout.
Waardoor, zoo mag men vragen, wordt die promptheid in
het betalen der „eereschulden" wel to weeg gebracht P Hoe
„werkt" „de omgeving" „mee" ? Is het niet door dreigen
met het brandmerk der ,.opinie" ? En is het leed van zulk
een brandmerk sours Been straf P Welnu, als het vooruitzicht op dat leed zoo zichtbaar doeltreft, is het dan waarschijnlijk, dat het uitzicht op een Teed, van staatswege aan
eene zekere daad verknocht, volkomen ijdel zijn zal ? Er
zijn er, o gewis ! op wie dat dreigen weinig vat heeft. Er
zijn er ook, Goddank ! die zonder dat in het spoor blijven.
Slechts is er, tusschen die twee vleugels in, eene breede
middelgroep. Wien deed het, in het verkeer met onbesproken
lieden van luttele beschaving, niet vaak pij u, de gelij kvloerschheid to ontdekken der beweegredenen, die hen hielden
op den rechten weg ? Van P 1 a to 2) tot aan D l . M a n o uv r i e r 3), hoe vaak is niet de vraag herhaald, wat er wel
zou terechtkomen van de onberispelijkheid der meeste braven,
als zij zich maar gevrijwaard wisten voor betrapping ? En is
niet ook nog dit een sprekend feit ? De statistiek wijst nit,
1) Sprekende voorbeelden bij T a r d e in het zoo just aangehaalde
boek blzz. 475 seq.
2) „Republiek". II. 360.
3) „Rapports du congres de Bruxelles " . (1893) blz. 179.

9 4 j -dat het getal vergiftigingen zeer snel gedaald is siuds het
midden der 19° eeuw. Die daling viel dus samen, in den
tijd, met groote vondsten op het gebied der seheikunde,
waardoor voor wie dat misdrijf pleegden de kans om onontdekt -fie blijven sterk verminderde. Duidt niet dat samen.vallen op oorzakelij k verband ? Zal niet het grootere g evaar
voor straf eene krachtige drangreden geweest zijn, waardoor
dat snood bedrijf in onbruik raakte P Zoo ,ja, dan zijn de
g iftzueng ers althans bedaehtzarer g eb] eken, dan (ins Ferri
het Bros der boeven schetste. 1 ) En indien zij, waarom dan
ief ook de anderen
Van naderbij bezien, blijkt dan ook zelfs in de ougen
tTer >'ev()llllist€m. ja, der verharde tuchthulsgasten de straf"
w ei allerminst sulk eene to verouachtzamen grootheid, als
,n s F' e r r i pooL t to doer gelooven. Een v oorbeeld : Dc
valsehe musters en hunne tallooze rnedeplichtigen in Spanje
zij u wel bekend met het feit, dat art. 301 van het strafwetbock hun s lands op het bezit van nag emaakte geldstukken
been zwaarder straf stelt dan eene boete, zoolang de voorraad inaar niet overschrijdt het bedrag van 125 „pesetas".
^Velnu : zij zorgen er terdege voor, nooit sneer dan zulk
eeu sommetj e me to drag en. ') Een kenner van het Siciliaalisch baudietendom, A lo n g i, verklaart, dat, well een'
schrik het beudenhoofd ook om zich heen verspreide, die
lieden Loch nog altijd het meest voor den „carabinier" bedncht zijn. 3;) Zou die beduchtheid wei zoo ernstig wezen,
als niet voor hunne verbeelding achter den man met
de earabijn, de heeren zaten in de roode toga, en
met de strafwet, opgeslagen, voor lien P De leerling ems.
van onzen onvergetelijken M o d d e r m a n herinneren zich
zeker het v erhaal, hoe, in „het roode dorp" to Amsterdam,
hun leermeester den „Code Penal" had onderwezen aan den
beruchten tuchthuisvogel A p e k e r. Eens vond hij dezen
in eene stemming van neerslachtigheid, die hij, to vroeg,
verwelkomde als berouw. Het g ewaand berouw bleek weldra
1) G. T a r d e. „Philosophie PE^rnale". (1890) blz. 470.
2) Tezelfder plaatse.
3) Tezelfder plaatse.
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louter spijt ; spijt over eene geringe onbedachtzaamheid,,
waarzonder (daarvan held de boef zich overtuigd) hij stellig
door de mazen van het wetboek kon zijn heengegleden.
M o d d e r m a n echter bracht den booswicht onder het oog,
hoe al dat zelfverwijt geen rekening hield met eene herzieningswet, die juist de mazen duchtig had vernauwd.
Waarop het galgenaas terstond een oud, beduimeld, kennelijk druk geraadpleegd „Code"-exemplaartj e voor den dag
bracht, en met een potlood tot dictaat houden zich in
postuur plaatste, onder het dringende verzoek : „Och toe,
Mijnheer, zegt U dat nog eens". Dat feit schijnt niet alleen
to staan. Althans : een vroegg er-rechter van_ in structie als
G a b r i e 1 T a r d e verklaart gansch algemeen : „De artikelen
„van het strafwetboek zijn het onderwerp, waarvan misdadigers
„het meest vervuld zijn, gelijk een proces-zuchtig mensch steeds
„denkt en praat over den inhoud van het Burgelijke —" 1).
Zelfs daar dus, waar hare kracbt tot afschrikking zich ooge^^schijnlijk het zwakst betoont (in de recidivistenwereld), daar
oefent nog de strafwet zekeren praeventieven dwang, doordien zij de misdadigheid verlokt om naast den heirweg van
het onbetwijfelbaar delict zich to versteken in de zij paadj es
der wellicht straffelooze ontduiking.
En nu: het getuigenis van F e r r i s feiten. IIet was
reeds in de hoogtij-dagen der derde-stands-vrijzinnigen een
veelgeliefd beweren : alle ongenadigheid in het straffen versterkt de zaak, die ze onderdrukken wil. Dan werd de
meest onkerksche „liberaal" berustend geloovige, geestdriftig
Christen, vurig Protestant. G a m a 1 i e 1's stilzittend Godsvertrouwen 2) werd opgevijzeld als de catechismus a11er
staatswijsheid. „Het bloed der martelaren, het zaad der
kerke" vond honderdvoudige echoos. Men warmde zich nog
eens, heel uit de verte, aan den geloofsmoed van J a n d e
B a k k e r. En bij gelegenheid deed ook sours de onmacht
dienst der Fransche strafbepalingen van 1758 tegen de openbaarmaking van goddelooze, of wel aan 's koning s kroon
vijandige geschriften. Zoo vond F e r r i, toen hij historische
1)

Tezelfder plaatse blzz. 469 seq.

2)

„Handelingen" V. 38 en 39.

- 947
gegevens ten gunste zijuer stelling zocht, den v6orraad al
bijen, de ,,bewijzen" voor het rapen. Hij voelde de oorzaak niet der rekeiifout, die in betoogen, als het zijne, zoo
voor de hand ligt. Hij verzuimde op to merken, hoe de
ondoeltreffendheid van straffende onderdrukking steeds
hiérom regel sehijnen moet, wijl het bewijzend voorbeeld
hlijft, terwiji elk voorbeeld van het tegendeel vergaat. Wat
vooi' vervolging is bezweken, spreekt tot OflS niet meer.
Wij zien slechts wat geweld heeft getrotseerd. Een strafreeht, dat zijiii Joel bereikt, delgt zelf de sporeii van zijn
s1aen nit. WTat vreemds dan, zoo men licht die overw inToeli zijil zij er geweest, in 'i'ooter tal,
mu en vereet
Ii(Ilt, dan de iederlagen. Meti denke ann de Spaaasehe
inqiusitie. Bewijst niet het oiitzettend eijfer hirer vonnissen (ffl).k)o() ver tordeeluigeu ter dood, of tot de galeien !),
; eeuwen nitgesproken, dat voor Naar optreden de vrije
get-sten tairijk waren in Spanje 1) Eu wie ten andere,
thirft beweren dat Naar toeleg tot het fnuiken va a lien
viijheidsziu gefaald heeft cheike men ook even de nandaeht as a ebbe en vi y ed vaii het Romeinsehe bandieteniwezen der ten einde loopende 16 eeuw. (regorius X I I I
E

poogt het bloedgierig geboefte to veriiiurwea door toegeefIijkheid, en . . . . het regent messtekeii over geheel den
kerkeljken staat. Zijn opvolger, K i x t ti s V, kent geen
2 enade, en... het ingeworteld kwaad neemt af, verdwijnt.
Na S i x t n s' dood staat in S jaren tot 4 maul toe de zetel
van St. Petrus ledig, eu.... het oiidier steekt opnieuw den
kop ornhoog. Is hier tussehen de slingeringeui der strafreehtspolitiek en - der unisdadigheid geen zichtbaar oorzaaksverband 7 2) En eindelijk zij eens gedacht aan de
lotswisselingen van het tweegevecht in Frankrijk tjjdens de
17e eeuw. Hoe woedde er die koorts in de eerste 50 jaren!
Bij het 1ev en van L 0 d e w ij k X I I I bracht er eene vrouw,
Madame de St. B a 1 in o n t, het cijfer barer slaehtoffers, gedoodeu en verwonden, tot 400. Tien iiiaal zoo groot was,
uaar men schatte, het getal der edelen, die in de S jaren
1)
2)

G. 'F a

e. ,Philosopliie p male". (1590) 1)1Z. 474.
I'ezeifder i0aatst. Hz 473 a CI. blz. 47.
1(1
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van het regentschap hun levee lieten „en champ clos".
Maar nu: de verandering, sinds een man de teug els greep,
die niet met zijne ordonnantien liet spotten. Zij is
terstond al merkbaar. Is het niet treffend, dat, zoo kort
na de duel-woede onder het bestuur der beide kardinalen,
M o ii e r e in geheel zijn werk slechts tweemaal van eene
uitdaging gewag maakt, en beide keeren zijn publiek
doet lachen ten koste van de vechtersbazen ? Is het niet,
zoo mogelijk, nog treffender, dat, na A 1 c e s t e's kwetsende
afkeuring van het bekend ,sonnet", Oronte nogtans er
niet aan schij nt to denken, den „misain thrope" „zijne g etuigen" to „zenden" ? Na het verstandige edict, ten slotte, van
1679 lag voor geruimen tijd het monster ter aarde. v o 1t a i r e, j a zelfs nog de gevluchte hugenoot B a s n a g e
brachten den koning hunne oprechte hulde voor de uitkomst,
door beleidvolle gestrengheid her bereikt. Zal men, met
die gebeurtenissen voor oogen, nog paradoxen durven staande
houden over de ijdelheid der wet en harer strafen :' Neen
inderdaad : verstandige strafwetten, met een gelukkig tastg evoel gehandhaafd, behoeven allerminst Naar wit to missen. 1)
In het licht der laatstelijk verkregen slotsom, maakt
is het niet zoo? ook de met ophef voorgedragen
;,wet der crimineele verzadiging" niet weer gehjken indruk
als to voren. „Gegeven", leert E e r r i , „gegeven eene be„paalde maatschappij, en zekere natuurlijke voorwaarden,
„waaronder zij leeft ; gegevem : dit climaat, dit jaargetij,
„deze oogsten, deze staat der handelsbeweging, dit samen„stel van allerlei sociale verhoudingen ; dan zal, als altijd
„het gevolg aan de oorzaak, zich aan dien algemeenen
„toestand paren eene zoo becijferde en zoo bestelde mis„dadigheid, geene grootere of geringere, noch eene andere."
„Eene wijnoogst," dus vervolgt hij, „door de vraatzucht der
„ „phylloxera" mislukt, zij doet het getal mishandelingen
„dalen, zij dikt, integendeel, het cijfer der vergrijpen tegen
„het vermog en aan." Maar straffen ? Hoe zou zulk menschelij k i.ngrij pen de werking eener natuurwet, als de hier
1) G. T a r d e. „Etudes pOnales et sociales. " (1892), bins: 25 segq.
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genoemde, kunnen keeren Is het noodig, vele woorden to
verspillen aan de bewijsvoering, dat deze ,,wet" to énen
male onmaclitig is, om F e r r i den dienst to bewijzen, dien
hij van Naar verwaclit Gewis: als ieder felt, als elk maatschappelijk feit inzonderheid, heeft het peil, het gehalte
der criminaliteit bij dit y olk in dit oogenblik van zijn be
staan achter zich, onder zich geheel een netwerk van oorzaken, waardoor het wordt bepaald. Wijzigt zich eene van
deze, de uitkornst van alle samen vertoont terstond een,
aan die wijziging beantwoordend, ander karakter. Zoo
werkt eene oogst, die tegenslaat, op card en cijfers der gepleegde waiibedrijveii iii. Zoo schokken van het crethet. Zoo
00k ehlsiiaaischte. Zoo (met to ver eten! iedere wisseseling in h vendrp eiide geestelijke stroomrngen. Doeh ste!
mi eeiis: (ij hebt vaii ieder Bier egevens den invloed aaiigetoond. Is dat eene reden om een ander, dat 1k, als iuewerkende kracht, U p oem, inaar zonder complirnenten of to
wijzen Indien een miizelman in zijn' ,,harem" mulatteii
wint bij een negerin, geelkleurig kroost bij eene mongoolsche, roodharige kinderen bij eene dochter Albion s, moogt
Gij daarnit de slotsom trekken, dat ,,dus" het ras van den
vader in deze dingen niet metelt i Natunrljjk allerminst.
Maar even weinig moeht daii ook U' e r r i ooit weigeren in
zijn ,,samenstel van allerlei sociale verhoudingen" een zoo voor
de hand ligg end bestanddeel mede op to nemen als strafwetgeving en strafreclitspolitiek, enkel op grond, dat ettelijke
andere factoren daar ook hun woordje spreken. Kortorn: zjne
fainenze ,,wet der crimineele verzadiging" is, wel beseliouwd,
slechts het opzichtige kleed voor eene bijzondere toepassing
van de wet der oorzakelijklieid. Zoolang men tot het besclirijven en verklaren van het boevenpak, als een maatschappelijk verschijnsel, zich bepaalt, kan nocli tegen die wet in
het algemeeri, noch tegen zulk eene speciale aanwending een
ernstig bezwaar ooit riijzen. integen deel! Slechts beslist die
wet niets, lioegenaamd, over toelating, of uitsluiting van eenig
bepaald gegeven, als oorzaak nevens de andere. Erkentenis
der doeltreffendheid van strafwetten en strafreclitspleging
Iaat evengoed met haar zich rijmen als het tegendeel.
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Tog weer l angs den gedachtengang van F e r r i een'
stap teruggaand, staan wij nu eindelijk voor zijne eerste
stelling : de misdadiger een zielszieke, voor het minst : een
zenuwlijder. Is onze toetsing zijner redenen tot dus verniet al to slecht gelukt, heeft, met name, het laatst ingestelde onderzoek naar de beweerde onmacht aller straffen
ook maar eenigszins pout gesneden, dan ziet het er thans
voor de juistheid van dien aanloop der tegenpartij niet
sehitterend uit. Gesteld Loch: F e r r i. heeft gelijk gehad
meet nit het ziek zijn der misdadigers tot de ongenoegzaamheid van strafen to besluiten. Onze slotsom, dat straffen
zoo onbruikbaar nog niet blij ken, bren gt dan de leer van 's
booswichts „crimineele neurose" in netelig perykel. En inderdaad mag dit eerste deel van F e r r i s betoog een spreken d staaltj e h eeten eener redeneerwij ze, gelij k men liefst
zoo min mogelijk moest volgen. Zijn grootdoen met beweerde „wetenschappelijkheid", zijn smalen op de ,,metaphysiek" en „scholastiek" der ouderen en der anderen, zij
molten ons Been zand in de oogen strooien. Wie zijne kijkers
gebruikt, ziet aldra, dat Kier de daad de woorden teg enspreekt. Om Loch op zijn' statistischen feitenschat een bouwwerk op to trekken, dat die fundeeringen onmogelijk kunnen drag en, neemt de schrijver tot onderstellingen zijne
toevlucht, Wier zuiver „metaphysischen" card niet een bevoegde loochent, tot redewendingen ook, die overbluffend
mogen zijn, maar overtuigend allerminst. En ten slotte toont
ons zijn formulier van eenigheid :
de booswicht : misdrijfzuchtig zenuwlijder, een vdorbeeld van „recidive",
van terugvallen in wangewoonten der „scholastiek", als
juist bij dezen scholastieken-verslinder bijzonder comisch
aandoet.
Maar de toelichting dier uitspraken verlangt een afzonderlijk betoog.

Hoflandsche poezie in 1901
DOOJ

[RANS BASTIAANSE.
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Ads de ouders afwezig zijn en de kinderen zonder vok
doend opzicht thuis gelaten, dan spelen de j eugdig• en, niet
met de blikken soldaatjes en de tinnen servlesjes die hun
van leeftjdswege toekomen, maar zij halen het kostbare
porcelain nit de kart, voeren oorlog in het salon, en beleeren elkaar met stoel en pianokruk achter de verschansingen van sofa en canapé; tyrariniseeren de oude juffrouw
onder Wier hoede zij zjn achtergebleven; willen den gewonen kinderkost niet eteri en bestellen zelf aan den slager
enorme en onverorberbare leverpasteien, aan den Bakker,
ofschoon het nog in de rerste verte geen Paschen is, ontzachelijke krentenbrooden, aan deii melkboer een rnachtige
mand, langbewaarde, kippeneieren, en aan den kruidenier
pondenvol gedroogde pruimen, die, instede van de digestie
to bevorderen Naar nog meer in de war helpen sturen.
In huffs uitgefeest zijnde schndden zij de spaarkeuen,
die helaas! in hun bereik gebleven waren, leeg, en spoe
den zich naar het strand om thans, aiweer niet als vroeger
aan de hand van vader of moeder hun gewone wandeling
to doen, maar onl y integendeel, voor het eerst van hun
leven vrijelijk tierend, op de strandrossen en ezels to ravot-
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ten of statig to draven met groote-menschen-air, gelijk
„gentlemen" langs drukomwandelde ruiterpaden.
Die daar is van B rem en 1) hossend op het litterairsociale ezeltje van Mevr. Henriette Roland Hoist
met zulk een vreugde al sof hij opweg ware naar het Vierde
Deel van „Das Kapital" ; girds berijdt W iii em v an
D o o r n 2) het miniatuurpaardj e der satire; en pier draaft
A l b e r t R e h m op Pegasus, nu eens hollend dan weer
stilstaand, takt- en maatloos lang s het Vaderlandsche strand.
Het ggroote plezier, dat de jeugdige arbeiders aan de
afwezigheid hunner mentors beleven, valt het best te proeven nit deze passage van A r i e V e r h o e if, waar hij over
„A 1 b e r t R e h m" schrijvend, zegt dat bet litteraire hek
in Nederland van den dam is. 3)
W/ ;. jn yekoren nu 2n een on7er mest belanyrvi e, ook bij andere
vorige, zich individueel gunstiglijk onderscheidende, zich tot een grootnationaal eigene literatuur voorbereidende, periode on ; er Nederlandsche
literaire kunst, icier producenten, zoo mannen als vrouwen, behalve het
ideaal van schoonheid, waarvan zij de trouwe dienaressen en dienaars zijn,
ook d'it voorrecht hebben boven hen, wier appreciatie, nu bijna volkomen,
een ruim.e kwart eeuw achter ons ligt, dat z?j , meerderwaardiy reeds door
een meer emotievol gevoelsleven, zoowel als door de verreining eener alge1)

De Arbeid : Jaarg. I aft. 8. „De Nederlandsche Schilderkunst.

Een marxistische lijkrede door J. H. v a n Br e in en". Hierin wordt gezegd,
dat de kunstkritiek machtig wend door de afschaffing van het zegel-recht

B,eitner to gronde Bing, en tot
een lijk werd ; en R e m b r an d t een decadent was van zijn schildersehool
(van Jan Steen enz).
op drukwerken ; het impressionisme in

Ook het volgende citaat is karakteristiek :
„Mawr ziet — terzelfder tijd dat minister Van Hall, der Neder„Nederlandsche reactie aan een ader]ating van 127 millioen gulden onder„wierp en het jonge, herleefde liberalisme aan het koningschap een beentje
,.lichtte in de persoon van T ho r b e c k e, kwamen de gebroeders M a r i s,
„Israels, Blommers, Roelofs."
2)

Miniatuurtjes aangeboden als „een reactie op de weeige ik-heids-

poezie van tegenwuordig".
b.v. De man in 't kraampje pikt een schijfje biet,
En rekt zich uit, en puft, en geeuwt en droomt ; (?)
En kauwt zijn pruim, omsnord door 't vliegenlied.
Een bruine straal schiet sproeiend naar 't geboomt.
De Arbeid : Jaarg. III afl. 4.
3) De Arbeid : Jaarg. III afl. 12. De cursiveering is van mij.
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meene deelname aan de groote dingen, die deze tijden beroeren, aan de

gewiehtig doende o ff cieliteit van eenige literaire ,naehthebbers onttrokken,
wonder b j het letterkundi-g public/; een door genes geruggereerd' parti pris
to vinden, vr^jel?k to gaan langs de nieuw-gevonden banea vermogen, xonder
die belemmering to ondervinden, die liet gain voor de sterken moeilijk,
voor de door de natuur met minder talent en volhardings-vermogen bedeelden, oninogelijk maakt.

Die vr^/heid nit,

moet met een passende erkenning en waardeering van

andere, niet minder beteekenende oorzaken, als eeii cler faetoren worden
besclr.ouwd, die, grond eener algemeenere stijging onzer liter'aire productiewaarde, aarr de pi'odueten ook, vergeleken met die uit nu voorbijgegane
perioden onzer Nederlandsehe woordkunst, de individrraliteit heeft gesehonken, u'earia rei uos ilu, met (le raaraclrtvje bl lreid van I1.en, Ire het met
uit

e n(rtv)nate /must erns/

is, verlreu jen.

Niet alleen A r l o V e r h r e fl-', maar ook A j 1) e r t
Re h m zelf weet to v erliale a1, ima r aanleiding van B o r P l 's
deeadeiitlsme, dat hij hot ` Terval der (-rooten in de literatuur
a[ iii (Is Iustinkelert cle inderlraast. shadig gesternde [uiteii der quasi -poet.eU,
dat, neer regenen de grroute w onddroppels, aangedreveu ill wolken door de

•

litteraire marktschreeuwers ell goochelaars, nu geworden tot kunstken-

y
iDit is echter niet op hem-zelf, A 1 b e r t R e h m, van
toepassing, want, hoewel in strijd met de poezie-onm.ogelijkheids-theorie van den Heer V e r b u r g h, wij vernemen
later 5 ), dat er, behalve die slordig gestemde luiten, nog
wel andere instrumenten in_ Holland zijn, die, met G o r t e rsche snareu bespannen een nog fijnere sensatiemuziek zullen g even.
En is het nu niet broodjammer, met zulke heerlijkheden in het vooruitzicht, van ditzelfde erudiete j onge
inensch, dat zoowel met de ;rooters uit zijn vaderland als
met de hooge cultuur daarbuiten (P t a to, P 1 u t a r c h u s,
Boccacio, Cervantes, Baco, Swift, Voltaire,

neir(ie wol derdueners. 4)

J) De Arbeid : Jaarg. I afl. 11.
5) En G o r t e r , , . ja, het is nu duidelijk waarom die zijn sensatie's
dikwijls gewild en onbegrijpelijk blijven : de taal was toen nog niet

f jn

genoeg oni deze vast to houden, midden erin brak ze soms of als een to
strak gespannen elastisehe draad : wij jongeren, hebben reeds sneer kerns
van slagen, wijl we, dit to erkennen is aangename plicht — de taal van
lien foz'sch, zuiver, oorspronkeh,jk en Loch zeer verfijnd gekregen hebben !
De Arbeid, Jaarg, 11 afi. 10.
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R o u s s e a u, de Egyptische, Assyrische architectuur beeldhouw- en schilderkunst enz.) vertrouwd geraakte ; ik herhaal, is het niet broodjammer op blz. 19 van zijn versbundel to moeten hooren :
Op der gedachten zee zie 'k schoone vormen drijven,
Gedragen hoog op parelnaoeren golven,
Dan half de leden onder 't schuim bedolven :
Kon ik ze grijpen ! Ach, lnijn hand doet hen verstijven.

'

Ik wou zoo graag mijn ziel in gulden lett ren schrijven
Van lied, waarin nog naruischt lang na dezen,
De weemoedsstemming die eens mijn mocht wezen.
Ik kan het niet, zelfs voor geen zak vol gouden schijven.

Droeve dichter ! Een portefeuille met bankpapiertj es,
zou die U somtijds kunnen helpen ? Ik bidde U hartelijk
een Maecenas toe, die H in staat zal stellen de handen
zoodanig to verwarmen, dat zij de g egrepen vormen niet
sneer doen verstijven.
7.
Den heer V a n B o o v e n 6) zijn ]e bliksems van V a n
D e y s e 1, G o r t e r en B o u t e n s Lang s het hoofd geslagen,
en verdwaas door den al to krenkenden schok zingt hij
in lied] es en prozadeun de werken van zijn tij dgenooten na.
Daar hij echter verklaart slechts den Neer Will em K loos
„dezen groote" zijn tegenstander to willen noemen, en ik,
zelfs niet voor een zak vol gouden sehijven, zijn medestander zou willen zijn, zoo zal ik mij met den rol van
bescheiden Af-stander vergenoegen en doe hierbij afstand
6) Uiterlijk en innerlijk is in dit boekje de versbundel van Bo ut en s nagemaakt. Bij gebrek aan een heusehe, van V an D e y s s e 1 vervaardigde de Heer V a n Bo o v e n zichzelf een Voorrede(n), maakt Hybridische Prozagedichten, een uitvinding van naar het dichterschap likkebaardende prosatoren, en spelt zich met regels als de volgende :
Donkere bloedbloem
in diepnacht geween.
Zoo zijt gij Boutens
in mijn zielelijf ;
Nachte bloedbloem
de valsehe korporaalstrepen van het sensatie-kunst-legertje op den mouw.
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van het voorrecht mij verder met dit phenomenale dichteruitwas bezig to houden.
S.
„Das gauze Unheil entsteht daher, dass die poetische
„Kultur in Deutschland sick so Behr verbreitet hat, dass
„Niemand rehr einen schlechten Vers macht" zegt G o t h e
erg ens tot E c k e r m a n n, en al bleek uit het voorafg aande
genoegzaam, dat het aantal rechtaf slechte gedichten niet
Bering is, Loch g eldeu deze woorden van G o t h e ook in
zekereu zin y our onzen tijd en ons land. A 1 b e r t R e h m
en de beer V a 11 B o u v c n bewaren iedereen, behalve missc;hie.i1 eeu enkelen recensent en zich-zelf, door de wijze
waarop zij dichteu voor vergissiug ; Mevr. M a r i e M a r x--K o n i n g echter, een in reel opzichten beg aafde j one; e
vrouw, met echt vrouwelijk instinct de poetische cultuur
van Naar tijd vattend, heeft een gemakkelijkheid van bewe•ing, die Naar het satinet met dezelfde g ratie doet drageu,
als eery rijkere kunstzuster zich met zijde tooit. Als de
-stof maar niet is versleten, het snit maar zuiver de lijneu
verraadt, en vooral de lijnen zelf bekoorlijk zijn, wat kan
ons dan eigenlijk de rest schelen ? Dit is de eene redeneering, die ons door het 0! zoo gelijkhebbend verstand wordt
voorgepraat, en die ons wil doen gelooven, dat het Loch
eender is of wij den Bourgogne uit garden teilen, dan wel
nit fijn geslepen roemers drinken. Maar een andere stem zegt :
wat is er mooier dan een schoone vrouw in een mooi kleed,
en hoeveel blijder zou het niet zijn een zacht voorjaar dan
een zacht najaar to hebben. Innerlijk-blijde verwachting
met uiterlijk schoon in overeenstemming, ziedaar het liefelijkste wat er bestaat. Ik bid ieder to gelooven, dat deze
tweede stem, de instinctieve, in kunst gelijk heeft.
De verschijning van Mevr. M a r g K o n i n g is niet in
staat ons de jeugdfiguur van Mevr. L a p i dot h S wart h to
.doen vergeten. De vorstelij ke gestalte in het goudbrocaat
wacht in on ze litteratuur nog to vergeefs hare evenboortige.
Maar, al valt ook de vergelijking niet in 't voordeel der
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een vergelijking ons als 't ware opgedrongen
latere uit,
door menige bekende zinswending, overeenkomst in vorm
en inhoud van weer dan een vers toch is er uit Naar
boekje wel het een en ander, niet met buitensporigen lof,,
maar met waardeering to vermelden.
Ik noem dan in dit verband de verzen „Als een bloem"
(blz. 13) „Doode Liefde" (20), ,,Plichten" (40), „Berijpt
Bosch" (58) en „Verdroomde Dagen" (90) en haal, als een
prententieloos medolietje Naar „Alleen-zijn" aan.
Nu draagt de dag nog, licht en blank
Van stil-alleen-zijn, vredig
Uw oogelicht en stemmeklank,
Nablijvend in het Ledig.
Maar is de donkre nacht gegaan
Langs al mijn lichtgedachten,
Dan ziet het Ledig somber me aan ;
Bleek staat de dag to wachten,
De droeve dag in roues gehuld.
En loom, en langzaam, komen
Veel dagen ; en verlangen vult
Mijn waken en mijn droomen.

Br waren belangrijker verzen to noemen, verzen waarin
naar hooger gestreefd en grooter vormschoon g ezocht wordt.
Maar zooals vaak elders, zoo is het ook her: „qui trop
embrasse mal etreint" vooral van toepassing op de sonnetten, en op plaatsen, waar het beeldende element niet weer
krachtig, maar foutief is geworden.
Wanneer ik b. v. in het sonnet „Dude Brieven" lees:
Uw arme brieven ; waardeloos geworden
Bekende lettervormen; oude vrinden :
't Is al'vergaan wat eenmaal mocht verbinden
Tot levend woord die stomme, zwarte horden, (blz. 42).

dan gevoel ik niet dat de inwendige beelding aanleiding
gaf tot de vondst van het woord „horden", dat n.1. de
schrijfster de „lettervormen" zag als een stoet nomaden en
als meest passend het woord horden vond, maar dat, daarentegen van den door „geworden" vereischten woordvorm
horden is uitgegaan, en deswege het her voor „lettervormen"
oneigelijke beeld gebruikt is.
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Zoo ongeveer is het ook, waar de „wolken dalen achter
donker denne-haar" (blz. 16), of waar van een „nattig waas"
gesproken wordt, dat zich langs de „donkere stammen
wrinyt" . (blz. 4).

En behalve deze, door het rijm gedetermineerde fouten
zijn er anderen die op een totale afwezigheid van ziening
wijzen als „een ritselblaadje door den wind neergesmakt"
(blz. 70) en wordt in het volg en.de vers een gedachte in beeld
gebracht, die absolnut verkeerd is:
g

Will het moet.
Zi)t)ai- t'en d.itu e, wij1 het moet, son g s gnat,
it net- het t[nil knil nit %t' huis aart`i wt)ii,
^, t tige \'\"egei) tilt' !t' I ie{st \`errr) ilden %.ilia
'_:ltt^^ tltl'ddt't' \"lii!t'. t{t' itk-i!t'vl)Ikte Stranl,
^ it [l(lnr' 11111 1_i' veil V(li) vt'()uiW,
r ^ 1) I1;nir t ^ t'i. i't't'lt`- I) 1-ik it 1lanr;
viii iii Ii I)louiertd t hulk-ode gewaad

i[t'Ieedlgd
Alt-i
g

r -t-ii

ait tEt
ii

L

\ i't't'!i v Itt ^ r `iti tuil viii! f'ii viu i t

1 ' tiWe

' t'a{iW

rlt ^ tu ik, litilikrelitl naar rt)ijn tiil verblgt',

Etuntlt)tit Irri^i) iit'1, flit ^k -iievht^i f'nit t-nklt' gent,
Eer) tvt(t)rde i-kIend \va^lrirr ik butt r • versn'huil
l((('ii le-erngend ivattr ik ^ )lut tlit ziele lijf
y our dt)nker : en our drltk geleef'
\':tn vreeirrde, rove toen14('hen ; en ti• t)or vuil (blz, y).

Zen lntillg

Eerstens Mevrouw gelijkt dit sonnet al to veel, nu niet
op een der goede, maar op eezi der inferieure verzen van
Mev r. L a p i d o t h--Swarth, waar zij spreekt in:
Sprookprinsesje.
Verbanln-u iprottkprinsesje, door het stul'
Der druk-banale schelneravondstraat
sleepend de tlarden van het goudbrokaat,
Dat ceni ri tooide iv kozring5 halrrlenh0f!
Arm zn%ervell(l zan gkind met uw bloemgelaat,
Bedelend bleek om kopermunt van lof,
Beleedigd wreed door zielloos volk, to grof'
Voor zaeht ontzag, dat ti oegt nw droeven staat !
( Najaarsst. 97).

En tweedens, gelijk ik hier vraag „waarom lof gebedeld P"
immers daartoe dient de kunstrijke ziel zich niet to verlagen ; strooi het graan waar ge kunt, onbekommerd of
_). E. II 6
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het op den rotsigen bodem to loor of uit den vruchtbaren
omhoog gaat, en stelt U in sterk zelfvertrouwen boven der
onbevoegden blaam, der ongevoeligen Noon, der onwetenden
lof zoo vraag ik aan U Mevr. M a r es K o n i n g is de
kunst niet juist een hooger middel van ziele-gemeenschap
tusschen de menschen ?
Zoo ja, dan dient het „woordenkleed" niet om de ziel
to bedekken, maar om de ziel to verraden. Wie als waarachtig dichter optreedt tracht zoo duidelijk mogelijk to zeggen,
wat hij zeggen wil. Wat hij niet zeggen wit kan hij verzwijgen, maar het is en blijft zijn moeilijk deel e'xpres op
strait to gaan, en datgene wat hij dan wel toonen wil zoo
openlijk, mogelijk to vertoonen. Wilt gij uw ziel aan een
geven, gij hebt er het recht toe, maar wilt gij dichter zijn
dan behoort gij der xnenigte.
Het had eigenlijk een onmogelijkheid moeten zijn, een
scbrijfster, die zich, blijkens sonnetten als „berijpt bosch",
de verscultuur dezer tijden heeft eigen gemaakt, nog met
bovenstaande opmerkingen aan boord to komen ; de zaken
staan er echter toe en ik meen Naar al heel dankbaar to
mogen wezen, dat zij ons van Boovensche snorkerijen en
Rehmsche machteloosheid besparend, in haar beste verzen
van poetischen aanleg blij k gaf.
9.
De 73eer P r i e m met „Meta" uit „De Doode" opgestaan
is eigenlijk een to laat geboren voor-Tachtiger, van wien
echter moet worden gezegd, dat oad en nieuw door hem
in dit verhaal van een boerenmeisj e, dat op een kunstschilder
verliefd raakt en zich verdrinkt, op gepaste wijze zijn aangebracht.
Van een verregaand oude beschavingsperiode getuigt
het echter, wanneer er van dit boerenmeisje, als ware het
jets bizonders, vermeld wordt :
Van 't schoolsche leeren werd zij nimmer wijs .. .
Zij wilt niet meer of lesschen werd gespeld
Met a of sch;
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Lieve IHiem.el meneer P r i e m, dat weet en wil tegenwoordig niemand meer weten, noch uw boerenmeisj e, n6ch
Kollewij n, noch Elnous, nosh Endendij k, noch Gittee,
noch Buitenrust Hettema, noch Gerdessen, noch
Gombault, nosh Meyer, noch Mulder, noch Smit,
noch Smit Kleine, noch Emants, noch Rensburg
en wat dies meer zij ; en het is dan ook heelemaal overbodig om -fie vervolg en :
Zoo, zonder sc • hoolsohe wijslieid, nerd ;:e grout.

Gij bedoelt dan natuurlijk ;root, in den zin van lic! .ameIijk grout, dat begrijp ik wel, lnaar to y h moet het m j van
't har dat gij met uw heidin als het ware een pleidoo
hebt • ehotideil y our eestelijke grootheid door onoiitwikketing en liw pleit gewonueii hebt ook. Want Naar untvanke-

tijkhei_d oor kunst bleek, (en deze redeneering is als nut
een a1 tiestengells oed gesneden ! iii ?juiste verhouding to
staau tot baar schoolsehe onwetendheid. Als M e t a toch
bet werk van den schilder bewondert aat de dichter het
tneisje Leggeu :
ll;t•c'r i joen (l(>e ik 't riiet. inanr hit ie heerlijk

e)

l)ie booth-n zijn p ie buonlen iii die heinc'
Dnt iii de Hemel, blauw (n good, en 'k rio or
lie vogels in, do kraaien en de spreeuwen,
dat is Roekoetje,
En dear eon witte duit',
Iijn Bove dofler, tiaar gij I.iobt vergeten
Het l •uode bandje, dat hij ocn den hails draagt
Veii 't oogenblik, dat ik hem heb gekregen.
Hotidt gij van dulven ? .. .
En dan Bing zij Sian het vertelleri
inn 1loekoetje en van de kroppers,
7) Niet«-a:n• iiit „Begrijpen doe ik ' t niet, maar het is heerlijk!"
is toch wel weer hy per-modern. Als de moderne-kunstleeraar op de tentoonstelling rich j uist de keel schraapt ten einde de orn-standige dames
zijn analyse van „Vincent van Gogh " to geven, dan valt zoci een ongedisciplineerd bak-vischje den explicator in de retie. Deze, zich dan even
bestra$end omkeerend, zegt ietwat luider dan eerstde bedoeling was:
„Letten de dames nu goed op, hoe de schilder hier dit kleine figuurtje
van man en paard boven op de hooge brug heeft gezet, vlak voor de
ijle lucht, en daardoor de diepte van de teekening aanmerkelijk heeft
bevorderd" dearmee aan het bakvischje toonend, dat er s, v. p, nog wet
meer in de wer gild is dan heerlijk-vinden alleen.
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Die samen vochten op het hok bij avond.
Maar kunst, och neen, daar kon zij niet van spreken . .
Zijn kunst.

Hoe heerlijk dat de Heer P r i e m het clan wel kan en
voortgaat :
Maar was die antlers dan verbeelding
Van de natuur, bij subjectieve visie,
En zij, was zij niet

al natuur, al schoonheid

Van gracie en van eenvoud?

Maar ook, hoe ongelukkig, dat de auteur, waarschijnlijk om toe to geven aan Modern-Pessimistische eischen,
het meisj e ten slottn voor otize oogen laat omkonl en, terwijl hij toch, zijn talent in het phantaseeren staat er mij
Borg voor, best een bevredigender eind aan zijn vertelling
had kunnen bedenken :' Toch, men moet een gegeven paard
niet in den bek zieu en van een auteur slechts dat verlangg en wat hij ons geeft. Ook is het boek niet overal even
droef, en eindigt het volgende gedicht eveneens geschreven in vijfvoetige jamben die de vrijheid van het proza
vereenigen met de bekoring van het vers met de
menschlievende daad van een Israeliet, die op den „g oeden
Samaritaan" gelijkt.
En is het nu niet prijzenswaardig in een dichter, dat
hij, zelf aan 't woord zijnde, ons b.v. weet bezig to houden met
't Astrale lichaam van een hoogen doode,
Dat maar niet seheiden kan van de paleizen,
Waar in de weidsche zalen eens zijn machtwoord
Bevelend had weerklonken, (blz. 5)

en tegelijk, waar de eenvoud van zijn onderwerp zulks
vereischt zijn eigen beteekenis-vol geestesleven weet to
effaceeren door aldus een dorpsstraat to teekenen :
O, de oude straat ! Wat staarden al de huizen
Haar aan met glanslooze oogen ! Ze herkende
Een horre bier, gordijnen daar en Binds
Het groene luik, waarop met witte letters
De namen prijkten van de waren, die
Men in den kleinen winkel had voorhanden (b1.29)

of deze banaliteit als een sneeuwbes to meer in den kransr
van zijn gedicht weet to steken :
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Half Naar overeind to zetten,
Den rug tegen het kruis, dat was het werk
Sleohts van een oogenblik? (bl. 38).

Ms dan ook de Heer P r i e m van zich zelf verzekert.
Maar ik zit en peins en sohrijf
wat verzen y our ... koinaan, your tijdverdrijf (i4)
laat hij mij dan vergunnen het niet net hem eens to wezen,
want het vlak-bij-de-grondsche van zijn epiek zou anderen,
(bx. den Heer v a n 't H o o g h, die ZOO znaar zouder vorm
van proces een arend uitnoodigt hem utee to i1ei1ien van
gevaarlijke luchtsprongen kunnen weerhonden.
Toch zon ik dcii Heer P r i e li willen raden, die deugd
gr an eeiivoud, dat kinderlijk warden met de kindereu, zou
iutrl eme ii d 1 I l in ( ider» e pr ^ za-verhale ^i cii poezie-d ito's, ceii
weinig minder to betraohteii iii zijne T risehe stukken, die
door de riiet altijd goedwilh e wereld, zeif i tls ze verzouiieii
ziju_, voor representanteu van des dichters eigen gemoed.sen g eestesle v e u iii llen worden aaugezien ).
Als Busken Huet aan Tollens het noodige recht
laat weervareu bespaart hjj hem na deu honing van lof
toch den citroeridroppel der eritiek zliet.
„Wat de Duitsehers „Ei of altig keit" noemen," zen t
H u e t „is g een g etrouwe vertaling van ou s eenvoudigh eid.
„%ij stell en het ong e veer g elij k met ,,Blödsinn" en duiden
„er eene overdrijving van den eeuvoud door aan, die bij
„ons \ oor een norm van het idiotisme zou g elders. Menig ,,maal heeft T oil e n s, als hij in zijne g edichten naar de
„uitdrukking der hoogste eenvoudigheid streeft, die klip op
,, elukkige wijze vermeden y maar er zijn proeven, waar de
„grens o verschreden wordt. Refreinen als:
i

Griekenland had ieven wijven,
Zeveli ki u(lren hel)hezl w ij : 8) Wilde liij ie toch publioeerera in later jaren als zijn ader aan 't
opdrogeu is eii liij evenwel gaarne tegen St. Nioolaas eon bundel Diehttiikken hij elkaur had; hij ken dan b. r. solirijven : ,,Verloren Godheid"
mediorere lyriek door X, of „Een liedje uit dezi V reemde " Vaderlandslievende ont boezeniing door Y, er in eon neot, bij voegend dat er t iissohen
X, Y en Priem geenerlei familiebetrekkini bestond en dus van rich enc • ana.illeeren geeli sprake kan rUn.
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„of ook:
Alles stert eu kweelt ziju lied:
Sleehts de boozen zinged niet, --^

„behooren tot die klasse".
Ik zou mijne tack als recensent niet naar behooren
volbracht meenen, wanneer ik niet thans, na op de betrekkelijke verdiensten van den Heer P r i. e m to hebben gewezen, ook die plaatsen in zijn boek signaleerde, waar hij
weer aan To 11 e n s doet denken, dan voor een to laat g eboreD voor- Tachtiger wenschelijk is. Het is niet daar, waar
hij als in „Forum Romanum" ons niets to vertellen heeft,
want wie niets zeg t heeft ook niets to verantwoorden, maar
het is in die gedichten, Welke de schatkamer zijner philosophie voor onze verbaasde oogen openstellen.
Als namelijk H e i n r i c h H e i n e ons deze weemoedigschoone Personificatie van Geluk en Ongeluk g eeft :
Das Gliick ist eine leichte Dime
Und weilt nicht gem n am selben Out.
Sie streicht das Haar Dir von der Stirne
T7nd kiiszt Dich rasch and flattert fort.
Frau Ungliick hat im Gegenteile
Dich liebefest ans Herz gedruckt,
Sie sagt, sie habe keine Eile,
Setzt slch zu Dir ans Bett and strickt,

dan is daarmede een algemeen-menschelijke waarheid nitgesproken, die door ieder op zijn tijd nit het leven geleerd
wordt. Maar de Heer P r i e m is zulk een „Uebermensch",
dat voor hem de algemeen-menschelijke waarheden eenvoudig
ophouden to bestaan. Hij zingt :
Van 't Verdriet.
In den stilbewogen vliet
Zachtjes dommeldroomen
De doode blaadjes, zie je niet,
Zie je niet
In den vliet
Hoe ze gaan en komen ?
Ieder blaadjen is een schip
' t Draagt mijn leed en kommer.
Dan vergaat er een op een klip (!),
Zie je 't niet
In den vliet

X 63 -i)nder 't lindelononer ?
k Lach er om nu mijn ooh• het ziet,
Spoedig zal ik schreien,
Want men hecht zich a:ai_l 't verdriet,
't Trouwe verdriet,
Da,t ons nooit verliet,
Als ;Ean 't zoet verblijen.
(.ievang'ne, dien me ' in vrijheid liet,
Kunt ge izw eel ooit haten?
Zoo is ' t mij, nu 'k in den vliet,
Voel je ' t niet ?
0 ve7'dr iet,

^iiju lieve verdrlet n^oet later.

Nee ti, I ie v e zi eke Jongel_ing, ik voel ci' diets van, en
f de (•el zoo pleizierige i:l.ernIneringen geeft, als gij aan nw
watertje taaude, sehijii t to denken, dat zoudt gij b. v. bij
^ ud-veroordeeldeli kunnen informeeren.
Even v reemdsoortig a is de liefde v oor de ( g el, even
natliurlijk is de liefde voor het vaderland en men kan het
den diehter clan ook niet kwalijk_ nemen als hij, gelijk T o 1o e n s deed, :j tiieht. :
Oat iaiel i- Vi - (lot 1;10(1 lee n,
Oaf, l)U igt: vow Ii og u (,^ i^ I1 lrag gemeen,
Oat vorst en y olk hun gi'enzen ret,
iii, bo ve Ll Uel d en, re t en wet.
\\' aa.r elderi dwang en sl vernij
'i tbevolg dex' handeloosheid vij,
Dat land is Vrij.

Maar wel zon ik het in iemand billijken, zoo hij, veroordeeld wordende om met zijn Vaderland ook deze poezie

to a eeepteeren :
En al p Hazen_ ill (len gouden (lag
Ziet wappren de nude trouwe nag,
is troostende aigezant,
Da^i voelt mein, waar nlen rwerven k:ui,
Dot nimmer in ons sterven ka11
Het lie-ye Nederland,

eerder van Vaderland en poezie teg elij k afzag ; en liever
zonder den Heer P r i e m „in den tuin van een restaurant
to Trier wat forellen at en goud moezelwijntje" dronk dan
met hem ziju verzen op diezelfde stad to moeten lezen.
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10.
Ben heel ver van mijn moederland
Hier bindt mij een zeldzame band.
Waar ik leerde wat is vreezen.
Ook veel vreemde mensche-wezens,
die mij veel verdriet brachten.
En ik met mijn groote krachten
Kon dragen de zware dagen
van ellende en gevaren,
Voor mij veel en to groote kwalen.
Mijn hart zal ook nooit bedaren.

Pit is uit een „vers" van G i z a R i t s c h 1.
Alle geluid, dat nog van verre sprak,
Verstierf -- de wind, de wolken, alles gaat
Al zaeht en zaehter — alles wordt zoo stil..
En ik weet niet, hoe thans dit hart, zoo zwak,
Dat al zO6 moe is, altij d luider slaat,
Altij d maar luider, en niet rusten wil.

Pat is nit een vers van een Hollandseh dichter.
Het eerste verraadt een groot g evoel, maar is daarom.alleen nog geen poezie. Het tweede is een wonder van
harmonie, diepe aandoening en volkomenheid in de uiting :
een onuitsprekelijk-teeder gedicht.
Tot mijn groote spijt
is hij nooit op tijd.
Hij weet niet wat R achten is
Wel wat liefde mist
Hij vraagt een anders le ven
in plaats ran zich zelf to geven.

Pit is een ander „vers" van G i z a R i t s c h 1, en
Och, of ik 't mij gezegd had,
Dat alle droefenis
Zich voor mij weggelegd had
In dit gevreesd gemis,

is uit een ander vers van denzelfden Holiandschen diclter.
Het eerste doet den lezer door zijn gemis aan gevoel
voor taalnuance, ondanks den ernst van het gezegde, humoristisch aan, het tweede is van de meest verheven taaleenvoud, die zich denken laat.
In beide uitingen van G i z a R it s c h 1 is de odeur
vervluchtigd, slechts het aroom gebleven, aan die van
K loos is zij onvervreemdbaar.
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Voor de verzen der buitenlandsehe slechts door haar verschijning gewekte aneedotieve belang stelling, voor de verzen van K 100 s brandende liefde, die duurt levenslang .
Het kornt wel voor, dat wij ova de min of meer grappige situatie moeten lachen van een dame, die wij kennen
als zeer goedhartig, liefdadig, fijngevoelig, maar die op de
onverstan dig e g edachte is g ekoren net haar pas verwor v en
Ulmerdog aan een ketting nit wandeleu to g aa,n.
Ret is niet Langer de dame die den hoii d, racer
het is de g eliefde hond, die de dame geleidt, en rukkend
aan de ketting, z^StS dat de schakels in het teere Yleesch
der fianden kouieil t staaii, voert het oil wiinge trotsche
dler hair nii tells all deze, tail aall gene zijd.e van de
straat, totdat , .. ^ t1Ifl till h I IJ • behulpzaani is in 1i± , t hinswaartsbrengen van het onwilli e, maar nietteiuin verti • oetelde etl seho()nc diet.
i_ntiissehers zn 1 z ij zieh niet
het publlek vertoonen, vi ^or en
raamd to wk)rdel1.

heht ee n tweede k eer
aleer zij zeker is geh< H

in

Aan de -defile vcler onze to xl, aan het gevoehg genu)ed
van ( i z a H i t s e h? vale uauwelijks to twijfeleu, inaar
de liefde your de taal meet bij den woordkunstenaar
g epaard g as u aan Naar volkom ev beheersching ; de taa l
is, nvl een end beeld to g ebruike u, het v oertuig der g edachte, many de eda chte moet het voertnig weten to bestureii, auders slaan beiden op hol.
Waaroin schrijft G i z a R i t s c hi niet in lure inoedertaal, de taal van liaar laud, waaraan zij Loch, timiners het
volgende g edicht op ,,de kleuren van de hongaarsche vlag"
schijnt dit to bevestigen) nog wel sterk gehecbt moet zijn
Ruud, Wit en green,
clie geveli inij viziuen.
A Ile a udere kI e Lire u iu.uder rue n',

y

hetfr (1.'1t i k e niet eeus Uueli).

Eeul rijmhje dat nu we] heel aardig gezegd mag wezen
voor eeu buitenlaudscfie, die pas zoo kort Hollandsch
kent, maar tech iuenschen awls den Keer P r i e m uit, evenwel ook a to zees in fiuil huulieui • zozl breng eu.
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zijn humeur zou dan de Heer P r i e in komen, en
terecht wanneer hij het Hollandsch „blauw" van zijn
„troostenden afgezant" zoo verdonkeremaaud zag ; al to zeer
in zijn humeur zou de Heer P r i e m ech±er zijn, wanneer
hij redeneerde : zie je nu wel dat in jn g edicht op Holland
nogg zoo kwaad niet is, vergeleken met dit poeem, waarmee zich Hongarije moet behelpen ? En de Heer P r i e m
zou niet g eheel ongelij k hebben.
Ik kan de verdenkin b niet van mij weren, dat G i z a
R i t s c h 1 als dichteres aan Naar eigen taal en haar eigen
land een grooter dienst zou hebben bewezen dan door dit
boekj e aan Holland.
Wanneer sommig e Gymnasium -leerling en aan O vi di u s
toe komen, dan ziet men vaak het verschijnsel, dat behalve
de leeraren, ook de ontwakende g emoedsaandoeninb en met
het metrum der oudheid worden vercierd, en dat wel voornamelijk door die jongens, Welke met hun eigen Holland sch
maar heel matigj es overweg kunnen.
Later worden deze voor-een-vleug-poeten nuttige maatschappijleden ; net de klassieke leerjaren is ook, gelukkig
voor de meesten, een onpractisehe dichtaandrift, vaak to
gelijk met aandoening en al, verdwenen.
Ik wil hier volstrekt niet demonstreeren, dat G i z a
R i t s c h 1 in zoodanig beval verkeert, maar wel meen ik
dat de critiek op het bestaan van zulke feiten, in verband.
met uit het buitenland aanb evoerde producten heeft to
wij zen.
Ik ben niet chauvinistisch en kan baarne het licht
uit den vreemde ook in Nederland zien schijnen, maar ik
vraag rnij-zelf verbaasd af, hoe een schrijfster aan een
grootere natie ontsproten. Naar licht onder de korenmaat
eener kleinere komt to plaatsen.
Wanneer Belgen als verhaeren, 1Vlaeterlinck,
Rodenbach en anderen het Fransch; Cyriel Buysse
of H e 1 en e S w art h het Hollandsch verkiezen ; Nederlandsche geleerden hunne werken in een wereldtaal publiceeren,
dan is dat om versehillende redenen volkomen verklaarbaar.
voor G i z a R 1 t s c h 1 bestaan deze redenen, voor zoover
Uit
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ik kan zien, niet. De Nederlandsche taal wordt op dit
oogenblik door de landskinderen as G o r t e r, V e r w e y,
S c h a r t e n en van B o o v e n reeds genoeg geweld aangedaan. Het is niet noodig, dat eene, hoe dan ook wellicht
beminnelijke Buitenlandsche de gestichte verwarring nog
komt vermeerderen. Af to wijzen hebben wij, niet den geest,
-niet het gevoel, dat in hare woorden zich tracht to uiten,
maar wel, voorloopig, die uitingen zelf, tenminste waar ze
ons als nollandsche verzen worden gang eboden, wat ze
voor het meerendeel niet zijn.
(S°lut olgt.)

Een tolverbond met Duitschland
Door
Mr. W. STJERMONDT LZN.

Dr. G. K. A n t o n, Professor der
Staatswissenschaften an der Universitat

Jena: Emn Zollbiindnis ,nit den Niederlanden. Vortrag, gehalten in der GeheStiftung no Dresden am 25. Januar 1902.

Een Hollandsch-Duitsch tolverbond wordt in den laatsten tijd door ooze Oostelijke naburen herhaaldelijk ter
sprake gebracht en ons in het belang van onze onaf hankelijkheid en welvaart aanbevolen. De verschijning van
Dr. A n t o n's brochure mag net voldoening Kier to lande
worden begroet, omdat daarin het vraagstuk op onpartij dige en
zaakrijke wijze besproken wordt. Meer dan een schets is het geschrift evenwel niet, maar met groote nauwkeurigheid worden
nagenoeg alle kwesties aangestipt, die onzerzijds ter dege
dienen bestudeerd to worden, alvorens dit huwelijk tusschen de
twee nauw aan elkander verwante partijen mag voltrokken
worden. Onpartijdig is de voordracht in dezen zin, dat de
schrijver zelf, zij het niet altijd rechtstreeks, de meeste
bezwaren opsomt, die een Nederlander tegen een tolunie
kan hebben.
„Eintritt der Niederlande in die grosze Deutsche Zoll„und Handelsgemeinschaft, gauz in ahnlicher Weise wie
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„heute Luxemburg zoll-und handelspolitisch einen Teil des
„Deutschen Reiches bildet, kein Ausland fur uns ist".
Geen douanen of tolambtenaren derhalve meer aan de
Hollandsch-Duitsche grenzen, g een invoerrechten op de
producten van beider landen.
Oogenschijnlij k moet zulk een plan ons aantrekken.
Een nadere beschouwing evenwel doet ons alras den wensch
uiten, dat, gelijk Dr. A n t o n vreest, het vraagstuk voorloopig „academisch" zal blijven. Moge de tijd nog zeer
verre van Oils verwijderd zijn, dat „unvorhergesehene
,,Ereig ni sse sic z u einer politisehen Tag esfrage machen and
.,schwerwieg ende (^ r ii nde erzeug en k( nnen die dan u zu m
..Abschlusse des Bi utiisses fllhrern" ! Immers nosh van
een natlona al, noch van een economisch standpunt bescho a wd,
clzijIIt een tolverbond ariij voor deze gewesten aanbeveling
t. e 1" erdle Lien.

De hoofd voorwaarde, die ons g esteld wordt onz een
tolverbond mogelijk to makers, is het verlaten van den weg
van vrijhandel en het ornhelzen der protectionistisehe leer.
Echter niet bescherrning van o n z e n landbouw en nijverheid
indien wij de buitenlandsche concurrentie mochten
wenschen to belemmeren door zulke maatregelen als w ij
uuttig zouden oordeelen, maar de handelspolitiek, die het
Duitsche Rijk voor z ij n e toestanden heilzaam acht, zoude
door ons, die zeker toch niet onder geheel dezelfde omstandigheden levee, inoeten worden overg enomen. Laat ons
voor eon oogenblik lichtzinnig en luchthartig aan Dr. A n t on
toegeven, dat het Duitsche protectiouisme bij eon tolverbond voor ons grootendeels bruikbaar zou kunnen zijn. W at
zullen de gevolgen zijn P De Duitsche professor noemt
ze zelf op:
„Preissteigerung der Lebensmittel, die heute in Holland besser and zum Teil auch billig er als bei uns sind.
Hohere Arbeitslohne.
Preissteigerung einer Reihe von industriellen Erzeugrssen."
Wanneer nu de fabrieksnijverheid in Nederland van
z66 g eringe beteekenis ware, als Dr. A n t o n meent, dan
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you het wellicht gerechtvaardigd zijn Naar die offers op
to leggen om daardoor voordeelen aan anderen, die bij den
handel en weer bepaaldelijk bij den doorvoerhandel betrokken zijn, to bezorgen.
De bewering van Dr. A n t o n als zou de Nederlandsche
industrie „nur ausnahmsweise exportieren", is echter onjuist.
Wij mogen hem di.t evenwel niet to euvel duiden. Het
is immers ook her to laude de gangbare meening : veel
handel en weinig ontwikkelde fabrieksnijverheid. Inderdaad
echter is eer het omgekeerde waar. De energie der
Hollanders is to vinden, overal waar zij zich in het
moederland of de kolonien, op fabrieksnijverheid en landbouw toeleggen, maar Hollands groothandel is klein.
Zeer zeker, wij hebben pier handel, wij worden er door
onze ligging toe gedwongen, maar neem van onze kooplieden (ik sluit pier den geldhandel buiten) de expediteurs en de agenten van buitenlandsehe huizen af, hoe
dunn.en zich dan niet de gelederen ! En neem van dat overblijvende deel of hen, Wier zaken in hoofdzaak bestaan, om
dat de planters in onze kolonien koflie, tabak, indigo, thee,
kinabast, specerijen enz. naar het moeclerland ter verkoop
zenden, wat houden wij dan over? Waar onze kooplieden
voor den wereldhandel eenige beteekenis hebben, danken
zij het aan den steun, die zij van hunne landbouwende
landgenooten in Insulinde genieten. Maar ontvalt hun die
steun, wat dan ? Zoodra de suikerfabrikanten op Java met
consigneeren naar Nederland ophielden, kwam de suikerhandel, die toch een waarde van een 70 millioen gulden
vertegenwoordigt, in handen van de Engelsehen, Duitschers
en Chineezen.
De ondernemende Hollanders zijn ruimschoots in ooze
fabriekssteden vertegenwoordigd. Twente en de streek van
Tilburg, van Marken, Regout en Scholten, de
margerine- en cacaofabrieken, de fabrikanteu van kaarsen,
sigaren, lucifers, verduurzaamde levensmiddelen, draadnagels, onze suikerfabrieken en rij stpelmolenaars, exporteeren niet slechts bij wijze van uitzondering. Het
tegeudeel is waar: ik durf bijna zeggen, dat de meesten
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hunner beter op export ingericht zijn dan op voorziening van
de binnenlandsehe behoeften. Hun artikelen genieten een
goeden naam in het buitenland, maar zijn gewoonlijk niet
onder Hollandsehe vlag to vinden, want zoo de fabrikant
niet voor eig en rekening uitzendt, bemoeit Amsterdam er
zich niet dikwijls mede en Rotterdam nog minder. voor
rekening van Hamburg, Parijs en Londen worden zij ui.tgezonden en In de verre g ewesteu g erangsehikt tot de goedereii
van Duitschen, Fransehen of Eug elschen oorsprong.
Het zijn ooze Nederlandsehe nijvereu, Welke meerdere
takken van de Diiitsehe industrie vinnige concurrentie aandoen_, dank zij de gunstigere levensomstandigheden, waaronder
zij zieh bier bevinden. _lioint -r eenmaal een tolverbond tot
stand, data zal lwi die voursproug worden olltnomen. %\' at
die V OnrSprov g is, hebben wij h i erboven met Dr. An t o n 's

woorden g ezeg d. Maar de hoog leeraar heeft daarbij nog ecu
gewichtig voordeel osier het hoofd gezien, of liever hij verraadt onbekendheid met den werkelijken toestand hies to
laude. Immers waar hij ons beklaag t, omdat „die Indus trie
,,ihne wichtigsten Hilfstoffe, insbesondere Kohlen, vom Aus„lande beziehen muss", mag wel worden aangenomen, dat
naar zijne meening een tolverbond ons goedkoopere steenkool zal bezorg eu. Het omg ekeerde is echter waarschi jnlijker, want thans zijn de Duitsche kolen in Nederland
meestal tot lageren prijs to bekomeu dan aan de mijn zelf,
dank zij de hevige concurrentie, welke zij pier met de
Engelsche en cook met de Belgische hebben to voeren. Zouden er bij een t olunie g een maatreg elen getroffen worden
om aan de Duitsche braudstof de alleenheerschappij in ons
land to verzekeren Dat zoude voor ons verhoogiug der
kolenprij zen beteekenen.
Nog in een ander opzieht zijn de Duitsche industrieelen
zwaarder belast dan de onze, n.l, door de fabrieks- en arbeiderswetgeving. Sartorius von Walterhausen' heeft
vroeger als een der voordeelen van eeu tolverbond er
op gewezen, dat wij de Duitsche wetten ten behoeve der
arbeiders zouden kunnen overnemen ; Dr. A n to n merkt
echter gelukkig to recht op, dat wij hierin onze oostelijke
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Buren kunnen navolgen, ook zonder een nauwere aansluiting.
Deze wetten nu, waarvan het nut en de wenschelijkheid
thans g eheel in het midden kunnen worden gelaten, vestigen
onze aandacht op de rationale zijde van het her besproken
vraagstuk.
Zou het to denken zijn, dat bij een tolverbond de Duitsche producenten er g enoegen mede zouden nemen, indien
hunne concurrenten in Holland niet aan dezelfde bepalingen
onderworpen werden, welke het bedrijf ginds bezwaren P Het
tolverbond, dat toch in de eerste plaits op gelijkstelling van
de bewoners van beide landen gegrondvest moet zijn, zal niet
kunnen toelaten, dat wij Kier vrijdom van wetten genieten,
ginds aan fabrikanten enz, opgelegd. Maar als wij ons niet
zoo laten massregeln, zal dan Berlijn aan den aandrang van
eigen onderdanen weerstand kunnen bieden en nalaten tot
den Haag eerst vriendelijke en daarna krachtige vertoogen
to richten om toch aan de ondernemers her dezelfde
lasten op to leggen als in het Gernnanenland P In naam
zouden wij onafhankehjk blijven en de driekleur fier
mogen laten wapperen, dock inderdaad zouden wij ons to
g edragen hebben naar den wil van den Duitschen wetgever.
Dr. An ton erkent het dan ook zelf, al heeft hij er juist
het tegendeel mede willen bewij zen, door to zeg gen : „Die
„Hollander wiirden noch unabhangiger sein, als dies z.B.
„heute Bayern and Sachsen im Reichsverbande sind." Blijkt
daaruit al niet voldoende, dat voortaan de Spreestad ons zou
regeeren en wij onze vrijheid grootendeels zouden missen ?
Laat ons er nota van nemen.
De Duitsche hoogleeraar gaat nog vender. Heeft Holland eenmaal den eersten stap g edaan, dan zal het niet
moeielijk vallen voor Duitschland verdere voordeelen to
bedingen. „Die Verlangerung unserer Nordseek-iuste ware
„namentlich dann bedeutungsvoll, wenn neben dem wirt„schaftlichen Biindnis emn politisches einherginge and die
„hollandischen Hafen unseren Kriegsschiffen ebenso offen
„st-unden wie den hollandischen." Onze koloniale havens
zijn blijkbaar vergeten.
Is er meer bewijs noodig, dat een tolverbond ons weldra
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dpi Hollandsehen leeuw to aanschouwen zou geven met
oogen, door den Duitschen adelaar uitgepikt ' Hij moge
nog met het rood-wit-blauw versierd blijven, maar eigen
weg to bewandelen, zal hem onmogelijk gemaakt zijn.
Het heeft den Duitsehers altijd gegriefd, dat wij zoo
onhoffelijk zijn hun eerwaarden vader Rijn bij Katwijk
to laten verdrinken in plaats van aan de Maas den naam
to g even, die haar toekomt. De machtig e beteekenis voor
den Duitsehen_ handel van den Rijn tot waar hij zich aan
den Hoek van Holland in zee stort, behoeft niet to worden
heriunerd. Welk een schade voor Duitsehland, dat die
rivier niet tot aan Naar inonding Duitsch is! Hoe vele
niillioenen zc ^ uden er bespaard zijn ! Veel geld heeft het
aan ()uze n abureu g ekost en creei zal het nog kosteu om
t e t ra ehteu den ha u del van Westphalen en de Rijnprovinie van Naar natuurli_jke zeehaven 1 otterdam of to leiden
u.aar de Duitsche Noordzeehavens. De spoorwegpolitiek,
die dat beoog t en de kanalen, die daarvoor g eg raven worden,
hovendien het tot bloei breng en van Emden vereischen nitg oven, zelfs zeer hooge uitgaven. Het zijn alle maatregelen
tegeu B otterdan g ericht en de g evolgen daarvan worden
>ok wel ondervonden. Van tijd tot tijd wordt er zelfs aa
•ene zijde gedreigd, dat men nog verder zal gaan en alles
aanwenden om den bloei van de Maasstad to fnuiken.
.,Der Vorzug der geographisehen Lage Rotterdams, emu
„Vorzug der nur lurch Uegeninassregeln von deutscher
„Seite sick bekämpfen lässt, wie zum Beispiel durch
,,entsprechende Eisenbahn- and Schiffartstarife oder gar
„durch die Verlegung der Rheinmundung auf deutsches
,,Gebiet." De eer om die stad onder Duitsch protectoraat to
hebben, sehijnt wel een groote aanlokkelijkheid voor onze
naburen to bezitten en die eer is door een tolverbond to
verkrijgen. En waarom dat alles ' Leggen wij zulke moeielijkheden aan de Rijnvaart in den weg P Is het onze schuld,
dat onze rivieren zich nu eenmaal niet op elken gewenschten
diepgang laten uitbaggeren ' Is het onze schuld, dat de
Norddeutsche Lloyd door geen ruimte in hare booten beschikbaar to stellen, verkondigt, dat hare Aziatische lijn in
o. E. II 6
61
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Rotterdam onverrichter zake vertrekken moet ' Dr. Anton
erkent het dan ook : „nicht der „stille Widerstand der
„Hollander" wie es Herr Bley ausdriickt, erschwert uns
„den freien Verkehr auf dem Rheine, sondern wir Chun
„es selber, das heisst unsere Agrarier and Industriellen."
Laat ons echter deze mogelijkheid aan Dr. A n to n
toegeven, dat een Duitsch tolverbond voor Rotterdam van
voordeel zou kunnen zijn. Rotterdam, dat grootendeels leeft
van den doorvoerhandel, dat slechts een onbeduidende
fabrieksnijverheid heeft, Rotterdam zou, gesteund door Duitsche energie en Duitsche handelspolitiek, een machtige
handelsstad kunnen worden. Vereenzelvigt men, zooals de
voorstanders van een tolverbond gewoonlijk doen, Nederland
met Rotterdam en hecht men aan nationaliteit geen to
hooge waarde, dan zou menige Nederlander grootendeels
Dr. A n to n's brochure kunnen onderschrijven. Maar zoolang
wij prij s stellen op voile onaf hankelijkheid en zoolang de
export van ooze nijverheids- en landbouwproducten van beteekenis blijft, kan een Duitsch tolverbond niet in het
belang van Nederland zijn.

lets over het Onderwijs in Engeland
DOOR

S. J. C. BUDDINIH.

Het " Zondagsblad van ,,het Nieuws van den Dag" van
30st
den
Juni 1.1. bevat een helangrijk hoofdartikel getiteld
,,Engeisehe Opvoeding", door A. J. B., die, met verwijziug
naar de werken van B u c k 1 e en H u x 1 e v, waaruit hij verscheidene passages aanhaalt, de gebreken van het onderwjs
in Engeland iii 't iicht stelt.
Wie, ook maar oppervlakkig, een blik heeft geslagen
in Engelsche onderwijstoestanden, hetzij door lectuur, hetzij
door schoolbezoek, moet wel verbaasd staan over de achterlijkheid in dit opzicht der in eigen schatting ,,alléén groote
natie." Dat de oogen daarvoor beg innen open to gaan, blijkt
nit de belofte van den Engelschen minister van onderwijs, S i r
Jo h n U o r st, die in den afgeloopen zomer in 't Lagerhnis
voor het volgende jaar eene algemeene regeling en hervorming
van het Lager Onderwijs heeft in 't vooruitzicht gesteld.
Hij heeft het onderwijs in de lagere scholen der ,,school
boards" (waarover nader) ,,klatergond" genoemd, en dat
het er treurig mee is gesteld, blijkt wel nit het feit, dat
de onderwijzers in Engeland 3 a 5 jaar noodig hebben om
de kinderen to leeren lezen, wat in Nederland in 20 a 26,
in Duitsehiand in 37 weken en in Frankrijk in een jaar
wordt bereikt. De schoolautoriteiten, daarop gewezen, ver-
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ontschuldigen zi ch met de moeilijkheid van de spelling der
Engelsehe taal ; „de Eransehe is echter, volgens school„mannen, nog moeilijker aan to leeren." 1)
Eene zeer bekwame Engelsche muziek-onder^v-ijzeres,
door bijzondere omstandigheden buitengewoon g oed op de
hoogte van onderwijszaken, zei mij in een g g esprek daarover :
„You see, we are a foolish and stupid nation, awfully
until we open our
„backward in many respects until
„eyes and then we start and take the lead !" Zij beriep
zich op de groote vorderingen, die de muziek en 't onderwijs daarin in de laatste vijf en twintig jaren in Engeland hebben gemaakt, en op het Conservatorium voor
Muziek in Londen, volgens Naar, tegenwoordig het eerste
in Europa. mk kan de juistheid dier bewering niet beoordeelen ; maar was getroffen door de eigenaardige erkenning
van minderheid, waarin lag opgesloten : „maar zoodra wij
willen, zijn we ook in dat opzicht (onderwijs) de eersten !"'
Altijd en altijd het gevoel, zoo geestig onder woorden
gebracht door een bej acrd Hollandsch p eer, die door zijne
betrekking veel met Engelschen in aanraking was geweest :
„als 'n Engelschman een knap man ontmoet, behoorend tot
'n andere natie dan de zijne, zegt hij: ,,,,Jawel 't is een
knappe kerel ; maar 't is doodj ammer dat hij Been Engelschman is, dan was hij nog tweemaal zoo knap !"
Wel vormt de Engelschman to dezen een merkwaardig
contrast met den Hollander, die over 't algemeen wel wat
spoedig geneigd is om wat hij in den vreemde vindt,
beter to achten en hooger to stellen, dan wat hij thuis
heeft. Beide overdrijven iets goeds. De eerste : een betamelijk
gevoel van eigenwaarde, aldus ontaardend in eene zelfoverschatting, eene verwaandheid, die blind maken voor de
verdiensten van anderen; de tweede : een lofwaardig gevoel
van bescheidenheid, overslaande in eene geringschatting
van eigen nationaliteit, waartoe (hetzij met overtuiging en
1) Dit een en ander is ontleend aan een artikel : n Groszbritannien.
Unterrichtsfragen, " voorkomende in de „Kolnische Zeitung" van 1 Augustus 1901.
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dankbaarheid gezeg d) een Hollander allerminst reden heeft.
En stellig niet waar sprake is van 't onderwijs.
Een behoorlij k aaneensluitend geheel van lag ere en
middelbare scholen, met een van staatswege aangegeven
prog ramma, bezit Engeland niet.
Het eerste teeken van belang stelling, door 't Parlement
in de zaak van het volksonderwij s gegeven, dateert van
1816, then eene Cominissie uit het Lagerhuis werd benoemd
om rapport nit to brengen over het onderwijs aan de lag ere
klassen in de hoofdstad. Het rapport, door deze Comrnissie
iiiti•ediend, werd echter ter zijde gelegd en had geenerlei
gevolg ! In 1 32 werd door het Parlement eene st» van
i 20.0U() toeg estaan voor het oprichten van schoolg ebo iu wen,
w elke sc slit iii hande n were gesteld r aII „the National Sopiety" en „the British and Foreign School Society." Maar
r het i nsta ndliouden dezer scholen, voor het onderwijs,
da t er zol.i worden g eg even, n och voor eenig toezicht wares
niaatreg elen g enomen en het duurde tot 1839 voor er ee:i
„Council of Education" werd ing esteld.

Aan dezen Raad van Onderwijs werd het beheer op gedragen der so_mmen, in het vervoig voor 't onderwijs in
Engeland en Wales, door het Parlement toe to staan. De
eerste Secretaris van dew Raad ging den stand van het
onderwijs op het vasteland onderzoeken : „voornamelijk in
Zwitserland, Pruisen en Holland," en een der eerste maatregelen, die hij wist tot stand to brew g en, was het beschikbaar stellen eener som van k' 10.000, gelijkelijk verdeeld
odder de beide bovengenoemde vereenigingen, voor 't oprichten eener Opleidingsschool voor Onderwijzers. De tweede
was: de inspectie van alle g esubsidieerde scholen door
hev oegde personen.
Het is noodig, tot recht verstand dezer taken, pier even
stil to staan en den blik achterwaarts to wenden. In de eerste
helft der 16 e eeuw waren er in Engeland weinig openbare
scholen (van de Universiteiten is hier natuurlijk Been sprake.)
Het opgewekte geestesleven, dat atom een g evolg was van
Renaissance en Hervorming, deed behoefte ontstaan aan
onderwijs, en naast de enkele (zestien-) bestaande „Grammar-
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Schools," 1) werden er in den loop der 16e en de eerste helft
der 17e eeuw ruiin 400 nieuwe „Grammar-Schools" opgericht. Eenige Bier scholen bestaan nog; de meeste waren
voor zulk een lang levee „too poorly endowed": de bronneu
van inkomsten to hunner beschikking g esteld, waren to
Bering en droogden op. Bij alle verschil beoogden zij toch
ern doel: een „liberal," dat is ontwikkelend onderwijs,
g ebaseerd op de kennis der oude talen, vooral van 't Latijn.
De binnenlandsche oorlogen en verdeeldheden in de
tweede helft der 17 e eeuw vormden g een g unstig en tij d.
voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs, en zoo ging
de eeuw ten einde, zonder dat het na K a r e 1 I veel wend
uitg ebreid. In 't begin der 18 e eeuw werd er door ernstige
manners (o.a. door E d w a r d C o Is t o n, den stichter eenez
groote school to Bristol) op gewezen, dat de maatschappelijke en moreele ellende van den tijd door de oprichting
van een aantal armenscholen van een nieuw model zou
kunnen worden verbeterd. Hun ernstige vertoog en vonden
gehoor, en in den loop der 18e, ja tot in 't begin der 19^
eeuw, kwamen tal van „Charity-Schools" tot stand. Of ze
de lagere klassen tot grooten zeg en zijn geweest, mag worden
betwijfeld, wanneer men leest, dat zij „g gegrond waren op
'n half religieus, half feudaal begrip van opvoeding en dat
zij: „almost wholly ignoble and humiliating" waren. Hoofdzaak was: den armen kleinen in to scherpen, naast „den
catechismus, lezen, schrijven en, pier en daar, wat rekenen,"
dat zij tot de lagere menschensoort behoorden en moesten
blijven behooren. Ter verduidelijking dezer les waren zij
op eene bijzondere manier gekleed. In de „grammar-schools"
heerschte op dit punt een beter begrip ; al de leerlingen
„whether the sons of gentlemen or not, were to be treated
as if they were."
De „charity-schools" waren ook toegankelijk voor meisj es;
de „grammar-schools" nieL „Girls were not expected to
serve God in Church or State," zegt J. G. F i t c h, aan
wiens studie over „Education" dit een en ander is ontleend..
1) „Grammar-Seliool" omdat de gramnzatiea, net name die der oude
talen, er werd onderwezen.
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De grammar-school en de charity-school was al wat
Engeland aan openbare of quasi openbare scholen bezat in
't begin der 19de eeuw. Voor de rest was het onderwijs in
handen van particulieren, en dat van hunne scholen weinig
g oeds to zeg gen viel blij kt uit de brochures, in 1802 over
dat onderwerp b eschreven door Jos e p h L a n c a s t e r.
Deze L a n c a s t e r was een Kwaker met een warm hart,
eene g oede dosis gezond verstand en een practischen blik.
liij huurde een groot lokaal to Southwark, waar zich weldra
1000 kinderen om hem verzamelden. Daar L a n c a s t e r g een
v olwassen_ helpers had en ook g en geld om die to betalen,
Rr aniseerde hij nit c1P oudste leerlingeii een corps van
helper`, die het him onderwezen_e op hunne beurt onder
ijf tof , zi•lit ann de .jenere meedeelden.. I an e a s t er
^rke it roor deze nieizwheid rijr,e verpliehting aan Dr. A ii1 r e w B e l L, die to Madras eene proef had • en c ern en
wet deie iu ethode, ert er v erseh cidene brochures over had
eschreven.
Daar Bell tot „the (rhilrcb of England" behoorde en
L a 11 e a s t e r een „TZ on-Conformist" was, ontstonden er twee
partij eu . I n de seholeui , door de aailhangers van B e 11 opr ericht, vormdeu ,,Church- catechism and liturgy a substantial part of the education", terwijl op de Lancaster-scholen
w e1 de Bijbel werd •ebruikt : „but no doctrinal teaching
was permitted to be introduced." Door de g eestelij kheid
der Anglikaansche kerk, bijgestaan door leeken, werd in 1811
eene vereeniging gesticht bekend al s : „the National Society
for the Education of the Poor in the principles of the

Established Church", ziadat drie jaar to voren, in 1.808, door
de aauhang ers van _L a n c a s t e r, vrij zinnige kerkelij ken,
uoii-Conformisten en de sterke Whig-partij (lords, staatsli eden en letterkundig en, die o. a. „The Edinburgh Review"
en eene vereeniging ter verspreiding van Nuttige Kennis
oprichttenl „the Royal Lancaster Society" was opgericht, later
meer bekend onder den naam van „the British and Foreign
School Society." Beide vereenigingen deden veel ter verbeteriug van 't onderwij s ; over 't algeineen werden de
scholen der National Society overtrotf'en door die de g.' British
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and Foreign School Society (de Lancastersche), waar de
leerstof werd uitgebreid door de invoering van „aardrijkskunde, geschiedenis en aanschouwingsonderwijs ". En hiermede zijn we gekomen tot het jaar 1839 en hervat ik den
draad, dien ik boven losliet.
De in dat jaar opg erichte Raad van Onderwij s nam in
1846 als grondstelling aan, dat de scholen van bestaande
godsdienstige vereenigingen zouden worden g ebruikt en
ondersteund, en dat Been vrije staatsschool zou worden
ingevoerd. De subsidie van 't Parlement bedroeg reeds
100.000 en verhooging daarvan werd voorgesteld om niet
slechts bestaande scholen, maar vooral ook het gehalte der
onderwij zers, to verbeteren. Pit laatste doel stelde men zich
voor to bereiken : door na voldoend afgeleggd examen aan
onderwij zers en onderwij zeressen acten van bevoegdheid ui.t
to reiken ; door 't ondersteunen van Normaalscholen en het
daaraan verbinden van beurzen ; en door 't oprichten van een.
corps van kweekelingen, een systeem, dat Sir Kay Shuttleworth in Holland zeer had bewonderd. Zijn oorspronkelijk
plan, methoden en boeken to controleeren, gg af hij bij nader
inzien op, en volkomen vrijheid to dezen opzichte werd gelaten aan de hoofden der scholen en hun person eel.
In 1858 werd eene Koninklijke Commissie benoemd,
onder voorzitterschap van den Hertog van Newcastle, oni
onderzoek to doen naar den toestand van 't volksonderwijs,
want de subsidies van 't Parlement waren i» twaalf jaren
van £ 100.000 tot £ 663.435 geklommen, en velen twijfelden
of de resultaten aan deze vermeerdering gee venredigd waren.
De commissie stelde voor: elken leerling van elke gesubsidieerde school een examen of to nemen, en de vooruitzi.chten en geldelijke positie van den onderwijzer to doen
afhangen van 't resultaat van dit onderzoek.
Deze omslachtige en bedenkelijke manier van doen
werd in '62 opgegeven ; de rechtstreeksche betrekking tusschen gouvernement en onderwijzer eens voor al losgelaten,
en de subsidie, die in handen werd gesteld van de schoolcommissies (School-boards), afhankelijk gemaakt van 't
examen der leerlingen in lezen, schrijven en rekenen.
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In 18 7 o werd door 't Ministerie G l ad s t on e met
voorliefde en energie de zaak van 't onderwijs opnieuw ter
hand genomen : nit de Parlementsleden werden twee afgevaardigden benoemd, om in de vier voornaamste steden van
Engeland, volgeud op de hoofdstad, een onderzoek in to
stellen naar de lagere scholen. Pit onderzoek bracht aan.
't licht, dat tal van kinderen van alle onderwij s waren verstoken, en de verslaggevers achtten het zeer onwaarschijnlijk, dat het bijzonder onderwijs ooit in het to kort aan
scholen zou kunnen voorzien. Bij de „Education-Act" van
den Minister F o r s t e r werd toen, nog in hetzelfde jaar
1870, bepaald, dat, waar het bij zonder onderwijs ontoereikend zou bllj ke a voor de behoefte, schoolcommissies zoudeal
worden ingesteld met de bevoegdheid om voor de oprichtin g en 't onderhoud van scholen een hoofdelijken omslag 1)
to hefteu, en door plaatselijke wetten leerp]icht in to voeren.
Verder wend in de „Education-Act" o.a. bepaald : dat
het godsdieiistonderwijs aan 't begin of 't eind der schooltijden zou worden gegeven, dat in de scholen der Schoolboards nosh catechismus, nocb formulieren zouden worden
onderwezen, en dat de g eestelij kheid niet het recht van
inspectie zou bezitten. De leerplicht gold tot het vol.brachtt^
13e j aar.
In 1880 en '^2 werd bij Parlemeutsacte de Bewaarschool ( „Kinder-g arten") g ereg eld en de Frobel-methode
iugevoerd. („The best English infant-schools are now almost
unrivalled for their excellence", verzekert F i t c h.) ook
werd bij Parlementsacte van '82 het toezicht volledig georg an_iseerd en bij voorkeur opg edrag en aan onderwij zers
der lag ere school, die zich hadden onderscheiden.
Bedroeg in 1870, voor de „Education-Act", 't g etal
scholen in Engeland en Wales, die door 't Pariement werden gesubsidieerd en onder toezicht stonden, 9563, in 1888
was dat aantal g eklommen tot 119.267.
I) Hoewel door den Min. F o r s t e r beloofci was, dat do sohooH)elasting het bedra; van 3 stuiv ers per pond St, van de huishuur der belasting5chuldigen niet iou oversc hrijdeu, wort tegenwoordig in Londen
ruim 13 g tuiti ers per pond 5t. betaald,
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De avondscholen verkregen in '88 en volgende j area
Parlements-subsidies; maar schijnen nog zeer onvoldoende
to zijn, indien men de mededeelingen der boven aangehaalde
Kölnische Zeitung mag gelooven.
filet voortgezet onderwijs is eeuwen lang op de ,,grammarschools" gegeven. In 1865 werd eene Koninkhjke Commissie
van onderzoek belast het to inspecteeren en er rapport over
nit to brengen. Er bleken 3000 ,,endowed schools" in
Engeland to bestaan, dat zijn scholen, waarvan de stichters
een kapitaal tot onderhoud hunner stichting hebben vastgezet. Verder was het voortgezet onderwijs in harp den van
particulieren, en ook hnnne scholen, zoo goed als de ,,grammar-schools", werden door de commissie bezocht. Haar
oordeel luidde: dat drie vierden der geInspecteerde scholen
minder goed waxen dan gewone lag ere scholen, die onder
toezicht stonden (,,less efficient than ordinary elementary
schools under inspection"). Het rapport dezer commissie
bevat eenige der somberste hoofdstukken van de geschiedenis van 't onderwjs in Engeland (some of the most disheartening chapters in English educational history"); maar
verscheen gelukkig in den tijd (1868), dat in Engeland aan 't
hoofd der regeering een man stood, die den veelvermogenden steun van zijn krachtig bewind aan deze zaak schonk:
U 1 a d s t o ii e. in '69 werd de ,,Endowed School-Bill" van
0 r s e r ingediend, waarbij werd voorgesteld: 1°. de reorgaiiisatie van alle ,,endowed schools", en 2°. de instelling
van een IRaad van Onderwijs (Educational Council), samengesteld uit vertegenwoor dig ers der drie universiteiten van
Cambridge, Oxford en Londen.
Alleen het eerste gedeelte werd gang enomen; het had
goede resultaten; maar pogingen later aangewend (o.a. door
Sir Jo h n L u b b o c k 1880), om meer afdoende maatregelen
in to voeren, inislukten.
Iii 1874 werd opgericht de ,,Girls' Public Day-School
Company". ITolgens de opgave van F i t c h wareu in 1888, het
j aar dat hij het artikel schreef, waaraan de bovenstaande bijzonderheden zijn ontleend, 33 scholen door dit lichaam opgericht.
hit de ,,volledige" lijst der scholen van de „Girls Public

8 3 -Day-School Company", g evoeg d achter het naast mij ligg end
programme der Streatham Hill High School blijkt, dat er
in de sinds verloopen twaalf jaren geen nieuwe zijn bijgekomen, want zij vermeldt de nanlen van juist 33 scholen.
Ong etwijfeld heeft deze vereeniging, indirect zoowel als
direct, veel g oeds uitg ewerkt voor 't onderwij s voor meisj es.
Een e dier scholen, de Streatham High School, heb ik bezocht ;
maar ik trof het er ong elukkig. Een vastg esteld bezoek
moest, door ongesteldheid, wordeu verschoven en then ik
rnij aanmeldde eenig e dagen vt56r de Paaschvacantie waxen
bijna alle lessen reeds g esloten_, daar de „(^ erman measles"
zoodanig ender de leerli.ugen heersehten, dat in de mceste
kiassen slechts eeu Ige, in so mige PF'ne en in andere iv_
't g ghee g eeu e eerlingen aanwezig waren. Ik zag het gebouw,
dat doehnati2 en tevens smaakvol is ingericht, en sprak de
I)irectrice, die mij eeu exeinplaar van 't prograinma ter
hand stelde. De school telt tussehen de drie- en vierhonderd
leerlingen ; het onderwijzend personeel bestaat grootendeels
nit dames, die aan de UTaiversi.teit een graad hebben. verworven • en to den Raad van Bestuur hebben verscheidene
dames zitting (o.a. eene Miss K in g sic y : of dit eerie dochter°
is van den beroerden Charles Kingsley weet ik niet).
met onderwij s omvat de ii avolgende vakken : Godsdieustonderwijs, Lezen, Schr3j yen, Rekenkuude,Wiskunde, Engelsche
g rammatica, «pstellen en Letterkunde, (-eschiedenis, Aard.rijkskunde, Fransch, lE oogduitsch, Latijn, de beginselen der
Natnurweten Schap, Koorzing en en Harinonieleer,
Gyinnastiek en Handwerken.
Het schoolgeld bedraag t voor leerling eu onder 10 jaar
1126 per jaar; voor diezelfde leerlingen boven 10 jaar en
voor leerling en, die tusschen 10 en 13 jarigen leeftijd
warden toegelaten, • f 150 per jaar, zonder verdere verhoogi_ng ; voor leerling en, die eerst na haar 13d e jaar worden toegelaten, f 198 per jaar, eveneens zonder verdere
v erhoog in g.
voor solo-zingen, piano- en vioolspelen, voortgezet
teekenonderwijs en schilderen bestaan afzonderlijk betaalde
eiirsussen, the ook kunneri worden hijgewoond door niet-
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leerlingen der school, en waar men, desverkiezende, voor
zekere examina in de muziek wordt opg eleid.
Elk jaar komt eene Commissie uit Oxford en Cambridge
een examen afnemen in al de klassen der school en degenen,
die van deze Commissie een „Higher Certificate" verwerven,
zijn bij 't admissie-examen voor de TTniversiteit van zekere
vakken vrijgesteld.
Indien daartoe aanvrag e wordt gedaan, wordt aan
leerlingen van andere Kerkgenootschappen dau de Staatskerk, afzonderlijk godsdienstonderwijs gegeven.
De schooltijden duren van 9 uur 10 minuten tot 1 uur
10 minuten op elken werkdag, behalve den Zaterdag, die
steeds in Engeland een vrije dag is. Van half 3 tot 4 uur
kunnen de leerlingen op school onder toezicht en leidingg
van daar toe aangewezen onderwij zeressen het huiswerk komen
maken. De gezamenlijke vacanties bedragen 13 weken d. i.
3 maanden van 't jaar.
Een „Kindergarten" (bewaarschool) en voorbereidende
klassen zijn aan de school verbonden.
Meer kan ik niet mededeelen van deze inrichting, waar
ik slechts eene les heb kunnen bijwonen.
Gelukkiger was ik aan de „Datchelor School", waar ik
een geheeleu d.ag doorgebracht en verschillende lessen bezocht heb.
De school draagt dien naam ter eere van eene rijke
dame, M a r y D a t c h e 10 r, die, een drietal eeuwen g eleden, een aanzienlijk fonds vastzette voor het stichten van
scholen. In 1875 werd de school opgericht en in '95 door
„the Worshipful Company of Clothworkers of the City of
London" overgenomen en gereorganiseerd.
Een achtbaar Lakenweversgilde eene school voor meisjes
overnemend, reorganiseerend en beheerend dat is iets,
dat on.s zonderling in de ooren klinkt, en op toestanden
wijst, ons ten eenenmale vreemd ; maar zeker zal niemand
het misprijzen, dat het oude Lakenweversgilde, na het verlies zijner vroegere beteekenis en wijziging zijner vroegere
werkzaamheid, zijne aanzienlijke fondsen aanwendt, tot het
verhefffen van 't onderwij s en het stichten een.er school, die
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in vele opzichten voortrefffelijk snag worden genoemd, al
kan zij niet op eene lijn worden gesteld met ooze Hoogere
Burgerscholen voor Meisj es. Zij is, m.i., to vergelijken met
eene z^er goede school voor uitgebreid lager onderwijs, maar
g aat in natuur- en wiskunde vender.
Het g ebouw is bij zonder groot ; het ligt g eheel vrij, en
heeft een sousterrain eenige voeten onder den beganen grond ;
een hooge stoep voert van den weg naar de eerste verdieping.
Het munt niet alleen uit door doelmatige maar ook door
smaakvolle inriehting ; iets dat mij ook trof bij de school to
Streatham Hill. Ik g eloof dat ooze bouwheeren aan de
^ verzijde der Noord ee in plat opzicht vrijwat navolgenswaa rdig s zoudel] ku n n eii vindeu. Goo zijn bier bij v. de muren
4

der I okaleu zaeht rose ekleurd met 'n donkerroodbruine

Iarnbrizeering. De muren der gangen zijn roomkleurig, die
der „Hall" van onder lichtgroen, van boven roomkleurig met
donkerbruine omlijsting, zoodat er vakken (,,tablets") zijn
g evormd, waarop (dit in 't voorbijg aan) de namen worden
eplaatst der leerlingen, die eene beers („Scholarship")
hebbe n v erwor `-ems., of examina hebben af'g eleg d.
'ireden we 'n klasse-lokaal binnen ('t is Ma art 1901),
dan is er meer dat ons treft : allereerst het hoogopvlammende
haardvuur, onder den schoorsteen in een der hoeken van 't
vertrek gang ebracht. Dat de verwarming door open vuren
zeer hygienisch is, weet ieder ; maar dat een groot vertrek
(de klasse-lokalen zijn 22 bij 18 voet en 15 voet hoog) er
niet gelijkmatig door wordt verwarmd, is tevens eon feit, dat
Engelsche leerlingen evenwel minder hindert, daar zij thuis
aan hetzelfde euvel gewend zijn.
De banken en tafels zijn amphitheatersgewijze en vlak
tegen de wanders van 't lokaal geplaatst. De ramen zijn
hoog, zooals 't behoort links van de leerlingen aangebracht
en geven door het geheele vertrek een funk licht, wanneer
de zon schijnt, door blauwe gordijnen getemperd. Gewoonlijk
echter zijn de blauwe weg g eschoven en de ramen gedeeltelijk
met witte bedekt.
Op de breede doorloopende vensterbanken staan in alle
lokalen sierlijke vaasjes met bloemen, door de leerlingen
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meegebracht. De kleur der wanden is wel een meter boven de
lambrizeering onzichtbaar door de tallooze, boven en naast
elkander hangende, photografieen en platen in vergulde en
andere lij sten, die aan 't lokaal iets huiselijks g even, waartoe
ook niet weinig bijdraagt, dat de eikenhouten schrijftafel
ten dienste der onderwijzeressen, in elk lokaal aanwezig,
geplaatst is op 'n mooi Axminster karpet. Verder bevinden
zich in elk lokaal 'n bord op een verplaatsbaren ezel, en
eene muurkast of eene losse least.
De „Hall" eene zaal, die weer dan 1000 menschen kan
bevatten, wordt met waterpijpen verwarmd. In deze „Hall"
komen elken morgen de on.g eveer 500 leerling en der school
met al de onderwijzeressen bijeen tot het bijwonen der godsdienstoefening, die ± vijftien minuten duurt. De Directrice,
met de onderwijzeressen op het podium of het „platform"
g ezeten, dat zich aan 't boveneind der zaal bevindt, g aat daarbij voor, leest verscheidene gebeden en g eeft aan wat door
alien met begeleiding van het orgel zal worden gezongen.
Het ander eind der „Hall." wordt gebruikt voor het onderwijs in de Gymnastiek, waarvoor, vreemd genoeg, in dit
groote gebouw geen afzonderlijk lokaal is ingericht 1).
N atuurlij k zijn er dus ook niet veel werktuigen, en bestaan
de oefeningen voornamelijk uit wat wij bier to lande vrije
en orde-oefeningen noemen ; toch komt de beschikbare ruimte
mij daarvoor to klein voor.
De lokalen zijn, in afreting en inrichting, aan elkander gelijk, alleen dat, waar de lessen in „Science" worden
gegeven, natuurlijk uitgezonderd. Dit lokaal bevindt zich
in het sousterrain en viel mij, zoowel wat de afinetingen
als wat de inrichting aangaat, niet mede. De tafels loopen
parallel met drie muren ; de werktafel der onderwij zeres met
den vierden. De tafels omsluiten dus een langwerpig vierkant, en tusschen de werktafel en de tafels voor de leerlingen zijn voldoende doorgangen gelaten, zoodat de onderwij zeres, wanneer zij iets wil toonen, hare plaats verlaten
en zich v6or de tafels der leerlingen vrij bewegen kan.
1) In de afgeloopen zomervacantie is, naar ik verneem, eene Gymnastiekzaal gebouwd, benevens eene zaal voor scheikunde.
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Achter de tafels, die met de werktafel een rechten hoek
vormen, zijn de vensters aangebracht en langs de vrije
warden loopen kasten, waarin de benoodigdheden voor 't
onderwijs staan. Volledig is het cabinet echter niet; ook
heb ik den indruk, dat het onderwijs in de Natuurkunde
verre achterstaat bij dat in de Scheikunde. De onderwij zeres,
B a c h e lo r of S c i en c e (Candid. in de Wis- en Natuurk.)
gaf opgewekt en practisch les, held g een voordracht, maar
trachtte door ondervrag en de leerling en zelve to doen vinden. Vat ten onzent g ewoonlij k in de beide hoog ste klassen eener Moog ere Burg erschool voor meisj es wordt ouderwezen_ : licht, warrte, galvanisme, electriciteit, wordt slechts
in die afdeeliug der boogste of zesde klasse gegeven, waarin
voor bet L<>ndeusehe „Matrieulation examination" wordt
voorbereid. Wie die klasse niet volgt, krijgt van dit een
cri ander derhalve geeii begrip.
1u het sousterrain zien we verder de keuken en de zeer
ruime eetzaal, want aau de school bestaat gelegenheid voor
leerling en en leeraresseu one to half een ,,dinner" of „Iun cheon"
to gebruiken, waartoe het onderwijs 45 minuten wordt
gestaakt. „Diniier" bestaat nit vleesch, groente, aardappelen
en de onvermijdelijke „pudding", niet geheel hetzelfde wat
wij daaronder verstaan. Leerling en, die niet deelnemen aan
het middagmaal, koopen aan 't buffet voor haar „luncheon"
brood, melk enz., waarvoor, evenals voor 't middagmaal,
zoo weinig mogelij k wordt g erekend, en zitten in d.ezelfde
zaal, maar aan andere tafels.
Voor elk middagmaal wordt „sixpence" betaald, d. i.
dus (de Zaterdag Celt niet mee) twee en een halve ,,shilling",
of , f 1.50 per persoon per week.
De directrice en onderwijzeressen dineeren in eene afzonderlijke zaal op de eerste verdieping, en beurtelings zitten
eenige onderwij zeressen met de leerling en aan.
Het prospectus vermeldt, dat alle „Arrangements for
Luncheon and Dinner" geheel onder de contrSle staan
der Directrice en Secretaresse welke laatste met, maar
onder, de eerste belast is met alle werkzaamheden van
administratieven aard.
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Het overblijven en dineeren aan de school is een maatregel, door de groote afstanden gebiedend noodzakelijk
gemaakt.
De schooltijden loopen van 9 uur 30 minuten voor tot 3
uur na den middag, elken dag der week, uitgezonderd Zaterdag.
Van dien tijd gaan of drie kwartier voor het middagmaal;
verder geen bepaalde pauzen. Onwillekeurig zijn er toch
eenige minuten vrij tusschen de verschillende lesuren in,
want de leerlingen, niet de onderwijzeressen, wisselen van
lokaal. Dit zou aanleiding kunnen geven tot een oorverdoovend leven, wanneer eenige honderden kinderen zich
op 'n gegeven oogenblik de gangen door- en de trappers
op- en afspoedden ; maar men hoort ze nauwelijks. Zoodra
namelij k de leerlingen het gebouw betreden, wisselen zij
hunne wandellaarsj es of schoenen voor tennis-schoenen
(plimsolls) met elastieke zolen. Of dat aangenaam is
wordt niet gevraagd ; het is de regel en, 't zij to hunner
eere gezegd, voor den regel, de wet, hebben de Engelschen
eerbied,
weer dan de Hollanders.
In deze school gaan, anders dan in de vroeger genoemde
Streatham Hill High School, de lessen ook in den namiddag
door en wordt alle huiswerk buiten de school gemaakt.
Aan de Datchelor-School wordt 4 3 /4 uur, aan de Streatham
Hill High School 4 uur per dag les gegeven, derhalve 2334
en 20 uur per week.
Op achtjarigen leeftijd worden de leerlingen toegelaten.
Kenmerkend voor den stand van 't lager onderwijs zijn
de eischen aan kinderen van dien leeftijd gesteld. Ik vertaal nit het programma : „Candidaten tusschen 8 en 10 jaar
„moeten in staat zijn woorden van twee lettergrepen gemakke„lijk to lezen, een gemakkelijken zin onder dictaat to
„schrijven ; op to tellen, en de eerste helft der tafel van
„vermenigvuldiging op to zeggen.
„Van candidaten tusschen 10 en 12 jaar worden duide„lijke vorderingen in lezen en spellen verwacht, en de
„Directrice moet hen voldoende oordeelen in Engelsche
„grammatiea : 't ontleden van den enkelvoudigen zin, en in
Rekenkunde : de vier hoofdbewerkingen (eenvoudige en moei-
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,,the middle Third" zijn de eischen:
Lez&n van 'n stukje nit een Engelsch schrijver.
Steilen. Een opstelletje of een brief over een opgegeven
onderwerp.
Engelselie yrammatica. Taal- en redekunstig ontleden van
een paar zinnen.
Rekenlcicncle. De vier hoofdbewerkingen (eenvoudige en
moeilijker opgaven) en gewone breuken.
Men vergehjke hierinede hetgeen Hollandsche, Dnitsche
en Zwitsersche kinderen van gelijken leeftijd hebben geleerd.
Ongerekend de ,,Kindergarten", waar kinderen van 4
t 8 jaar van 9 iiur 30 miii. tot 12 uur 30 mm. worden ondervcezen, is de school verdeeld in 12 kiassen, nl. de le of laagste
kiasse, een enderverdeehng; de ile nit 2, de JJJe uit 3
afflee ling ear bestaande c upper, middle and lower), waarvan
de hoogste afdeeling nog lager onderwijs wordt genoemd;
de Je, die eveneens 3 afdeelingen telt; de v e die er 2 heeft
n de Je, die niet onderverdeeld is, maar waarnaast nogg
eerie vJC bestaat, „Matriculation-class" genoemd. Dit zou,
riaai' ()nze opvatting van een verblijf van een jaar in éne
kiasse, uitloopen op 'n schooltijd van 12 jaren en de
leerling zoo' eerst op 20-jarigen leeftjd de schoolbanken
verlaten; maar men stelle zich gerust: met Kerstmis en
Juli is er verplaatsing en overspringing eener afdeeling is
:net onrnogelijk.
Voor hen, die in 't onderwijs wenschen to gaan, volgt
op de VIe klasse eene opleidings- of normaalsehool (,,Training
College") met tweejarigen cursus, waaraan benrzen of vrijplaatsen ,,scholarships" verbonden zijn. Elk jaar worden er
tien toegewezen, zonder vergelijkend examen, maar volgens
de cijfers van vorderingen, ijver en gedrag, gedurende den
doorloopen schooltijd behaald. Voor de vrijplaatsen op de
school wordt een vergelijkend examen afgenomen; jaarlijks
worden er slecht Brie gegeven.
Het onderwijs omvat: Engelsch, Latijn, Franseli, Hoogduitsch, Lezen en Voordracht, Schrijven, Rekenkunde,
Algebra, ,,Euclid" (Meetkunde) Aardrijkskunde, Geschiedenis,
O.E.II6
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„Science" (Physica, Chemie, Botanie, Physiologie) ; Teekenen,
Muziek (instrumentaal en vocaal), Dansen, Gyy mnastiek en
Handwerken. Verder zijn aan de school cursussen verbonden in: Muziek, Teekenen, Voordracht, Talen en Geschiedenis voor dames, die de studie dezer vakken wenschen
voort to zetten, en, indien zich een voldoend aantal leerlingen aanmeldt, ook in japonnen waken en koken.
Het schooljaar is verdeeld in 3 viermaandelijksche
termijnen en bedraagt £ 3 per termijn, waarbij nog 5
shilling komt voor schrijf- en teekenbehoeften en 't gebruik
der schoolbibliotheek; derhalve jaarlijks totaal f 117. Alleen
de pianolessen worden extra betaald, met f 37.80 's jaars.
De leerlingen der Bewaarschool betalen f 54 's jaars, zonder
verdere verhooging.
De leerlingen kunnen voor verschillende vakken in verschillende klassen ziju, wat natu.urlijk alleen mogelijk is,
wanneer alle klassen op hetzelfde uur hetzelfde yak hebben.
Hieruit blijkt dat er geen vakonderwijs is in dien zin, dat
een persoon een yak in alle klassen onderwij st.
Elke klasse heeft hare „Form-Mistress", klasse-onderwij zeres ; dat is altij d degene, die er het Engelsch onderwij st
en naar Naar wordt het lokaal genoemd. „Upper IV th Miss
X," staat op de deur van de hoogste afdeeling der IV e klasse.
Naar het Engelsch wordt ook bepaald in Welke klasse eene
leerlinge gerekend wordt to zitten.
Het lokaal, waarin de Normaalschool is gevestigd, is
zeer groot en wordt door twee haardvuren verwarmd ;
overigens komt het overeen met de klasse-lokalen. De
leerlingen der opleidingsklassen geven een zeker aantal
uren les in de verschillende klassen der school; hare medeleerlingen wonen die lessen bij, waken aanteekeningen en
geven, onder leiding eener onderwijzeres, critiek.
Het diploma van het Training-College is eene aanbeveling, de School neemt bij voorkeur hare onderwijzeressen
nit de oud-leerlingen, die aan het Training-College zijn
opgeleid, maar recht om onderwij s to geven behoeft het
diploma niet to verleenen, om de eenvoudige reden, dat de
examina voor onderwijzers in Engeland nog niet verplicht
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zijn. Er is vrije concurrentie ; ieder bezit het recht in huis
en op school onderwijs to geven : voor behoorlijk opgeleide
onderwijzers zorgt de staat niet.
Vbor den aanvang der zomervacantie, die van den
laatsten Vrijdag in Juli tot den 2den Dinsdag in September
duurt, heeft een schriftelijk examen plaats, waarvoor de
opgaven worden gezonden door de „Cambridge Authorities",
die zelve de school bezoeken, het werk nazien en ook
mondeling exam ineeren. Bij het bevorderen, het toekennen
van prij zen en eervolle vermeldingen gelden niet alleen de
voor 't examenwerk verworven cijfers, naar tevens die, welke
in den loop van 't schooljaar door de leerling en zijn behaald.
De bevordering en prij suitdeeling is eene plechti hei d,
die door de ouders en fen of meer verteg enwoordigers van
het achtbare Lakenweversgilde bijgewoond, en door de
Directrice geleid wordt.
Met Kerstmis wordt ook een schriftelij k examen afgelegd;
de opgaven hiervoor geschieden door de onderwijzeressen,
net dien verstande echter dat ze niet door de klasseonderwij zeres zelve aan hare klasse worden g esteld, maar
door andere onderwijzeressen.
De leerling en der VIe klasse worden, indien zij 't verlang en en de Directrice Naar voor die studie g eschikt acht,
voorbereid voor „the London Matriculation" en eenige
examina in Londen en Cambridge.
Het „Matriculation"-examen loopt over: Engelsche
grammatica en opstellen ; Eng. g eschiedenis, Eng. letterkunde
„de biographie van de voornaamste auteurs, van de vroegste
tijden af, en kennis van hunne werken" ; Latijnsche graminatica en vertalen van ongeprepareerde stukken van 't
Latijn in 't Engelsch en van 't Eng. in 't Latijn; Rekenku.nde :
„Euclid" en Algebra; „Science" d. i. Scheikunde en Natuurkunde, Botanie en Physiologie. Deze vakken zijn verplichtend ; daarenboven m-oet in eene vreemde taal examen
worden g edaan, gewoonlijk wordt Fransch gekozen. Het
bewijs van voldoend afgelegd „Matriculation"-examen verleent
toegang tot de Londensche TTniversiteit. Ook pier dus Been
Griek'sch, evenmin als in Zwitserland. Dat er evenveel Latijn
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wordt gevraagd als bij ons betwijfel ik: in de VI e klasse wordt
S a 11 u s t i u s, De Conj uratione Catilinae en in de ,,Matriculation"-klasse C i c e r o, de Senectute behandeld, terwijl van
O v i. d i u s nu en dan eenige stukken voor ongeprepareerdo
vertaling worden gegeven. Dat de leerboeken van E u c 1 i d e s,
door de conservatieve Engelschen nog altijd in eere gehouden
en gebruikt, niet geven wat ten onzent van Meetkunde
wordt vereischt, is een felt.
Algeineene Geschiedenis schittert op de eischen voor
dit toelatings-examen tot de TTniversiteit eveng oed door
afwezigheid, als op 't programme van alle mogelijke ex.amina en scholen. Van het streven en de ontwikkeliug van
andere volken leert de Engelsche leerling nets; alleen aan
de Tlniversiteit bestaat gelegenheid om in dat yak to worden
onderwezen. Is het wonder, dat op die wijze de H e n r y
B r o m pt o n's worden gekweekt, wier naIeve beweringen
ons in een Bummer van 't Nieuws van den Dag (tusschen
den 5 den en 14' Aug. 1.1.) werden meegedeeld ? „Engeland
„all^en is groot; alle overige volken der wereld zijn zijne
„minderen op elk gebied van menschelijk kunnen, weten
„en denken," dat leert de knaap, dat gelooft de man.
Van gebeurtenissen als Nederland's verzet tegen Spanj e,
als de Fransche revolutie, als het streven van Duitschland
naar eenheid in hare algemeene beteekenis en gevolgen :
nets. Alleen Engelsche geschiedenis. En hoe nog! Aan eene
particuliere school en aan de „Datchelor-School" heb ik
lessen in dat yak bijgewoond, ook gene door een onderwijzer^
Naar mijne bescheiden meening was het treurig. Ik vergelijk hier niet met het uitstekend onderwijs in de beide
hoogste klassen der [Ttrechtsche Hoogere Burgerschool voor
Meisjes, achtereenvolgens gegeven door docenten, die nu to
Utrecht en to Amsterdam den hoogleeraarszetel bekleeden :
ik blijf lager bij den grond, maar verzeker, dat ik in mijne
jeugd beter onderwijs in de geschiedenis heb genoten, en dat
op de mij bekende scholen voor TJ. L. O. in ons land beter onderwijs wordt gegeven, dan ik in Engeland heb gehoord. Weifelende of onjuiste antwoorden op vragen, precies nit het
boek genomen, daarna lezen van de volgende bladzijden
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nit het bock, zonder noemenswaardig e toelichtin g of bespreking, ziedaar de Enb elsche les in de b eschiedenis. Pat er
van opb ewektheid, van echte belang stelling, van bezieling
bij docent noch leerling een spoor viel op to merken, behoeft been betoog.
Pat ook het onderwijs in de Aardrijksknnde, schier
uitsluitend topographie, niet schitterend is, zal men zonder
moeite kunnen g elooven, wanneer ik vertel, dat in het
Ieerboek voor dat yak, in de vJe klasse der Datchelor-School
in g ebruik, to lezen staat : dat de Zuiderzee in Holland een
half .jaar dichtgevroren ligt ! Wanneer zulke onjuistheden
wordeii v er ko ndig d over 'n land, dat als 't ware a cast de
delta• Tut. vraagt men .vat er van Rusland en (^-riekenland
W( )rden ineel;edeeld
Teen ik een s f d de I)irectriee eener High School zei,
dat de totale afwezigheid vaii onderwijs in de algemeene
geseh iedenis nij trof, en ik aan de onbekendheid met de
ont .vikkelizi g van andere volkeren gedeel telij k meende to
ni
ij ven den to g erin^; en dunk, dien de Engeloeten toesehr
se ire na tie va i l hen, den to hoog en, dien zij, ,,nu en dan"
voegde ik er beleef'dheidshalve bij, van zichzelve heeft, werd
mij dit y ereedelijk toeg eg even ; lnaar door „tijdg ebrek" verontsehulthgd, dat het Op Been programma voorkomt. Tijdgebrek 7 Zij it er clan in Engeland niet evenveel uren in den
dab als elders 7 in den schooldag „ peen". Reeds is boven
g ezegd, dat aan de Datchelor-School 4 3 / 4 uur, aan eene ,,Hig hscbool" gewoonlijk 4 urea per dag wordt les gegeven. De
bijzondere scholen, die op de hoobte van den tijd willen
worden geacht, •even 31/9 a 4 wren les, daar de Zaterdag
er of g aat maakt dat 17 1 / 2 , 20 of 23 wren per week. Dat
is veel minder dan 't aantal schooluren in Nederland. W el
wordt er eene moderne taal minder onderwezen; maar daarvoor
in de plaats komt het ILatijn, zoodat dit Been verschil oplevert.
Wat er met al den vrijen tijd wordt gedaan ? Aan
particuliere scholen wordt van 2-4 uur gespeeld in de
open lucht ; aan de openbare scholen, waarmee ik heb kennis
gemaakt, was dit niet het g eval ; maar ik durf niet verzekeren, dat aan de 33 High Schools der Schoolvereeniging
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(zie boven) de regeling van dit punt dezelfde is, al zou ik
het vermoeden. De „Datchelor-School" bezit groote speelplaatsen en een tennisveld.
Dat in elk geval, hetzij dan aan de scholen zelve
under toezicht van 't onderwijzend personeel, hetzij in
„clubs" de vrije tijd in Engeland wordt besteed aan spelen
is overbekend, en mag voortreffelijk worden genoemd. Wie
zou het nut ontkennen van beweging in de open lucht P Wie
den leerlingen, der volksscholen in de eerste plaats, kinderen die thuis, wakend en slapend, benauwde lucht inademen,
dat voorrecht misgunnen P Maar alles kan worden overdreven, en waar zoo weinig intellectueele inspanning van
den leerling wordt gevraagd, als, volgens veler waarneming,
vooral bij 't bijzonder onderwijs, in Engeland het geval is,
moet twee uren overdreven worden genoem d. In Zwitserland heb ik eenigen tijd bij eene familie gewoond, waar
twee jongelui van 20 en 23 jaar in hues wares, echte
Engelschen, maar flinke, aardige jongens, die door een verblijf in Duitschland en Zwitserland, met andere dan Engelsche
onderwij stoestanden hadden kennis gemaakt. Toen wij
eens over de achterlijkheid van 't onderwijs in Engeland
spraken en ik zei : „men zou bijna vragen wat je onderwij zers toch eigenlijk met hunne leerling en uitvoeren P"
antwoordden beige to g elijk : „games, Miss B., games,
nothing but games !" Mij dunkt, dit is welsprekend : cornmentaar overbodig.
Dat vooral het taalonderwij s een zwak punt is in
Engeland, is bekend. Is het to verwonderen, waar het
hoofd eener als voortreffelijk geroemde school mij woordelijk zei : „Why should we give ourselves any trouble ?
„Nearly all foreigners speak English and are very glad to
do so with us: why should we P" 't Is karakteristiek. Van
't genot de werken van kunstenaars en denkers in de taal
to lezen, waarin ze zijn geschreven, had de spreekster klaarblijkelijk geen besef ; 't gezegde van K are 1 V dat de mensch
zooveel malen mensch is, als hij eene vreemde taal kent,
zou Naar hebben verbaasd.
De voorbeeldelooze Engelsche zelfgenoegzaamheid spreekt.
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lust niet wederstaan her even het volgende in to lasschen.
Een llollandsche j onggeman van inijne kennis, in 't bezit van het
einddiploma eener lElloogere Burg ersehool met 5-jarigen cursus, was volontair in een grooten theehandel in Londen. Op
zekeren dag kwarn de patroon 't kantoor binnen en vroeg,
wie der heeren Fransch sprak. Geen der heeren (Eng elsche)
antwoordde, - pour cause! Onze j onge landgenoot stond
op, hood zich aan en werd door den patroon meegenomen
uaar diens bureau, waar hij - gees. Franschm an, maar
een Duitscher vond, bij Wien hij, gelukkig, evengoed zijn
patroon tot tolk kon dienen als bij 'n Franschrnan. 't Is
`terk, niet waar dat het hoofd eener aanzieulijke zaak
Been Diiitseh van I 1ranseh kan onderscheideii.
Dat de Engelsehen door hunne onkunde in dit opzicht
1eehts zeldeu kenriis kunnen iiemeii van het oordeei van
vreemdeliugen over Engelsehe toestanden of Engelsehe
politiek is, vooral in dezen tijd, zeer to betreuren. Maar
- missehien zouden ze er toch niet veel nut van trekken
en, onverbeterl jk in hun eigenwaan, de algemeene afkeuring
van den grnwelijken verdelgingsoorlog iii Zuid-Afrika toeschrijven aan afgunst, zooals ik dat inderdaad meer dau
tens heb hooren doen.
Aan de ,,Datchelor-School" heb ik in de lye kiasse
eene les in het Fransch, in de e eene in het Dnitsch bij
ewoond. De eerste werd gegeven door eene Engelsehe,
die eerst zelve las, daarna de leerlingen liet overlezen en
vertalen. TJit de vertaling bleek, dat het Fransch vrijwel
werd begrepen; maar op de uitspraak kon worden toegepast: ,,c'est du Français qui ne serait guère compris en
France." De Duitsehe les werd geg even door eene zeer
beschaafde IDnitsche dame, die in Parijs had gewoond, en
in de VIe kiasse ook het Fransch onderwees, dat zij vloeiend
en met weinig accent sprak. Van het onderwjs konden
de leerlingen veel prof teeren: het was zeer deg elij en
opwekkend; maar wat er werd behandeld, moesten naar
}lollandsche opvatting leerlingen van 16 j aar reeds een
paar jaar fang weten. Deze taallessen werden in het Engelsch
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gegeven, en then ik daarover mijne verwondering uitte,
vernam ik van de Duitsche onderwij zeres eene klacht over
de weinige moeite, die Eng elsche leerlingen zich geven
voor 't aanleeren van vreemde talen. Dat zulks ook gedeeltelijk is to wijten aan de manier, waarop de beginselen
der taal worden onderwezen, houd ik voor zeker, en ik
meen, dat de aardige Francaise, die aan de Streatham High
School eene klasse van eerstbeginnenden had, die met eene
zeer goede uitspraak en een even goeden klemtoon de daggen
der week, de maanden van 't jaar enz. in 't Fransch wisten
to zeggen, wanneer zij dezelfde klasse houdt, later misschien
anders zal oordeelen. Maar die kleine kinderen, ouder
geworden, zullen zich misschien verheffen tot de wij sheid
van het: „why- should we give ourselves any trouble P"
Van 't aanleeren der talen volgens de Gouin- (niet to verwarren met de B e r Ii t z)-methode, heb ik noch aan de
Datchelor noch aan de Streatham High School lets vernomen.
Eene Engelsche onderwijzeres heeft meer to corrigeeren
dan eerie Hollandsche, al maakt de laatste het zich in
dit opzicht waarlijk niet g emakkelijk. De algemeene
methode is: over het in eene les behandelde in de volgende
les,- of als huiswerk- schr'i ftelij 1c vragen to doen beantwoorden. Dat dit het machinale leeren in de hand werkt,
springt m.i. in 't hog. Immers, wanneer het antwoord zoo
ongeveer overeenkomt net wat het boek zegt, wordt aangenomen, dat de leerling het begrijpt ; terwijl bij mondelinge oB dervraging, reeds nit den toon, waarop het antwoord
wordt gegeven, dikwijls blijkt, dat het rechte begrip der
zaak ontbreekt, al zijn de woorden niet geheel verkeerd.
Een der voordeelen van 't klassikaal onderwij s g aat aldus
verloren.
Godsdienstonderwijs staat op elk programma, dus ook
op dat der „Datchelor-School".
Ik heb slechts aan eerie particuliere school eerie godsdienstles bijgewoond, gegeven door een predikant, die over
eene der reizen van Paulus sprak : eene gewone catechisatie.
Aan de „Datchelor-School" heb ik daartoe geen gelegen-
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in gevonden: de opgave van de verschillende handsehriften
der boeken van het Nieuwe Testament en van de samenstelling der verschillende canons; de behandeling van die
hoeken, hnn inhoud, wat men weet van de schrijvers enz.
enz., wetenswaardigheden, die, als ik mij niet vergis, op
onze catechisaties niet altijd worden ineegedeeld. iJit
onderwijs verdient den naam van degelijk en ontwikkelend,
en is ondogmatisch. Werpt men mij tegen, dat dit het
week is van den predikant, - ik antwoord: dat catechisaties volg en, zooms ten onzent jaren achtereeii gesehiedt.
in Londen on; de afstandeu groote bezwaren oplevert. fl
liet onderwi1 s op de seholen het ondog-rnatische voor heeft, in veier oogen en ook in de iuijne, eene aanheveliiig. Gods dienstonderwijs op de Iagere school, - ik bedoel ill vooral de volkssehool - voor kinderen, die thuis, helaas, zelden odsdienstige of ernstige indrukken krjjgen, kan ecu
zegen zijii. Maar ik voeg er bij: mits het, ais op de Engel sche school, waaroer ik spreek, worde gegeven zonder
dogma; nits er door worde aangekweekt het groote beg iiiselvan het Christendom: Iiefde, ,,G-ij zjt alien broeders !"
mits het ii jet worde misbruikt tot aankweeking reeds in
j onge harten van sectegeest en partjhaat. Pat, ter gedeeltelijke voorziening in deze behoefte, zij het dan buiten de
school, steeds sneer Zondagsscholen in ons land verrijzen,
is een verblijdend felt, dat alle onderstenning verdient.
Dc Directrice geeft het Godsdienstonderwjs niet in
elke kiasse. Zij heeft echter uren en vakken genoeg voor
hare rekening en onderwijst: Latijn, ,,Euclid", Rekenknnde,
Algebra, Fransch (in de iaagste afdeeling van V) Engelsche Letterknnde, Grammatica en Geschiedenis in VI. ,,Excusez du peu !" Daarenboven geeft zij nog voordrachten over
verschillende onderwerpen in het ,,Training College," en
heeft dus siechts zeiden een uur vrij, wat bjj ons met het
oog op het bijwonen van lessen door de Directrice ongewenscht wordt geacht.
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Daarvan komt dan ook natuurlijk zoo goed als niets,..
al staat Naar, zooals boven is g ezegd, voor de administratieve werkzaamheden, die niet gering zijn, eene secretaresse
ter zijde, die zij weer dan noodig heeft.
Latijn wordt op alle scholen voor voortgezet onderwijs,
m.eisjes- zoowel als jongensscholen, onderwezen. Op mijne
vraag : wat men zich voorstelde met dat onderwijs to bereiken ? luidde het antwoord : „vergemakkelijking van 't
aanleeren der vreemde talen". Tot hiertoe, mag men zeggen,
is dat Joel gemist, en oxn het to bereiken zou het taalonderwijs geheel anders moeten zijn ingericht en meer met
het Latijn in verband worden gebracht.
Ieder, die verder is gegaan dan de lag ere school heeft
dus Latijn geleerd, een kantoorklerk in de City zoo goed
als een leerling van Eton. 't Is ongetwijfeld een bewijs
van de vasthoudendheid der Engelsche natie (ik heb iemand
hooren zeggen : „vreemdelingen houden ons voor liberaal,
omdat onze staatsinstellingen dat zijn; maar in den grond
ziju wij de conservatiefste natie der wereld !") maar minder
van hun practischen zin, want het zal wel voor ieder, behalve voor een Engelschman, duidelijk zijn, dat waar geen
wetenschappelijke opleiding wordt beoogd, in de uren aan
het Latijn besteed, net meer blijvend nut de nieuwe talen
konden worden beoefend.
Voor 't opgewekte leven onder de leerlingen der Datchelor-School pleit een jaarlijks driemaal verschijnend
,,Magazine", door de leerlingen g g eschreven en uitkomend bij
den uitgever, die al het drukwerk voor de school bezorgt.
ITit iedere klasse wordt door de leerlingen bij stemming
eene klasseg enoote aangewezen om -in de Redactie plaats
to n emen.
In het schoolgebouw is een „Magazine-room", waar de
Redactie vergadert en beslist welke stukken zullen worden
opgenomen. Iedere leerlinge heeft vrijheid in eene daartoe
in de school geplaatste bus eene bijdrage to werpen. De
onderwijzeressen, zelfs de Directrice leveren sours
stukken, en eenige nemen deel aan de vergaderingen, en
lichten de Redactie voor. hit de opstellen, voor de school
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gemaakt, wijzen zij nu en dan een aan ter plaatsing in het
,,Magazine"; voor de leerling, Wier werk daartoe waardig
wordt gekeurd, eene niet geringe onderscheiding.
Pit een en ander bewij st, dat er tusschen de leeraresen
(er zijn een vijf-en-twintigtal aan de school verbonden) en de
leerlingen eene aangename verhouding bestaat. De school is
't voorwerp van hare gemeenschappelijke liefde en trots
(„You see, we are proud of our school !” zei mij eene kennis,
leerling der VIe klasse) ; onderwijzeres to worden aan de
„dear Datchelor-School" is de illusie van elke leerling van
het „Training-College". Pat gevoel strekt leerlingen en onderwij zeressen tot eer, vormt tusschen Naar een band en is
en prikkel tot trouwe plichtsbetrachting g. Het moge weer
eenlgszlns verwant zijn met de groote ingenomenheid voor
al het eig ene, het nationale ; in deze uiting zeker is dat
gevoel gepast en syinpathiek.
Wanneer ik nu, aan 't eind mjjner mededeeling en g ekomen, in gedachten de beschreven school stel naast de
Hollandsche school, dan is Inijn indruk, dat de laatste
beter leert denken en breeder ontwikkelt.
Het onderwij s in de Iitterarische vakken staat in ons
land veel hooger ; aan Fransche en Hoogduitsche letterkunde komt men niet toe. De kennis der talen is daarvoor
ten eenenmale onvoldoende, en, al bestond dat bezwaar
niet, evenmin als voor alg emeene geschiedenis, zou voor
vreemde letterkunde t jd to vinden zijn.
Een groot onderscheid met de „Ecole Vinet" to Lausanne, waarover ik in „Maatschappelijk Werk" een en ander
meedeelde, en waar de lessen in algemeene litteratuur order
de beste en ineest g eliefde behooren, die aan de school
worden gegeven.
Van S h a k e s p e a r e wordt aan de „Datchelor-School"
bijzonder veel werk gemaakt. Dat de behandeling niet wel
eens to machtig is voor de leerlingen, zou ik niet durven verzekeren, en dat in de Engelsche litteratuurles alg emeene
begrippen over letterkundige voortbrengselen worden aangebracht, is mij niet gebleken.
Het onderwijs in de realia, hoewel anders dan ten
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onzent, is m, i. goed. Zooals boven is gezegd, wordt aan
scheikunde weer gedaan dan aan natuurkunde, en voor
^oologie komt physiologie in de plaats, waarvoor een
alleraardigst en bevattelijk geschreven boekje van H u x l e y
in gebruik is.
Navolgenswaardig vied ik veel in de inrichting van
het schoolgebouw, en een gelukkig verschijnsel acht ik het
levendige aandeel, dat de leerlingen nemen in alles wat
met de school in verband staat. Die belangstelling nit zich
soms in geschenken aan het museum der school, waarin
mij o. a. eene verzameling van poppen werd gewezen, de
personen uit C h a u c e is Canterbury Tales voorstellende,
gekocht en aangekleed („gegrimeerd” zou men haast zeggen)
door leerlingen.
Ook tusschen de vroegere en tegenwoordige leerlingen
bestaat een band, dien ik in ons land niet in dezelfde
mate heb opgemerkt, en die, voor de leerlingen zelve aangenaam, der inrichting en Karen bloei ongetwijfeld ten
goede komt.
Dat de „Datchelor-School" lang moge bloeien, zich
steeds verbeterend en ontwikkelend, wensch ik haar van
uit de verte gaarne en van harte toe.
Augustus 1901.

SON N ETTEN.

1k weet wel, dat ik trotseli ben, ah, 1k zal
Aitijd hoogmoedig wezen, ook, wanneer
1k mij vrg€vin; v ragende v erneer
Voor menscheri, ook wanneer ik nederval
En weep, mijn schuld belijdend voor den Heer
Met schuldbesef, dat bitter is als gal.
Dan in mijn zelfverachting ben ik zeer,
dan voorah
Zeer trotsch en zeer hoognioedig
Want zou ik met het ongemunt metaal
Van woorden, waar 1k noode mee betaal,
Vergeving vrag en, zoo mijn trots verdroeg,
In schuld to zijn P zou ik voor 't aanzicht Gods
Z66 diep mijn schuld gevoelen, zoo mijn trots
Niet altijd naar het allerhoogste vroegP
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Diep in xnijn leven is een heiliggdom,
Waar niemand binnentreedt, waar mijn gedachten
Niet binnen durven gaan, als ik met zachte
Bevende schreden langzaam naderkom.
Dan hef ik wel de aogen naar het dicht
Gordijn en strek de handen vol verlangen,
Maar grijp de plooien nooit en in mijn bange
Handen verberg ik weenend het gezicht.
Ik durf niet vragen, Welke God het is,
Dien ik aanbid maar simmer durf ontmoeten,
Maar Moeder ! Jezus ! als Uw beider zoete
Naam door mijn ziel gaat, voel ik als gemis
Mijn liefde, en dan naderen mijn voeten
Het heiligste, dat in mijn leven is.
U. E. V.

ONZE LEESTAFEL.
Lo u i s C o u p e r u s. De Boeken der kleine Zielen. Het
Late Leven. Amsterdam, L. J. v e e n. z. j.
In het eerste van de vier Boeken der kleine Zielen is ons
werteld hoe Henri en Constance van der Welcke, indertijd
to Rome getrouwd nadat zij van haar man gescheiden was — zij
had hem met H e n r i bedrogen — na jarenlange omzwervingen
met hun kind A d d v in den vreemde. eindelijk naar Nederland
terugkeeren terwille van het kind en ook omdat zij beiden, hoezeer
overigens in alles oneens, heel veel van den jongen houden en
beiden zelven ook naar het vaderland terug verlangen. Wij zien
hen dan in stille of heel-niet-stille conflicten met verschillende
leden der familie in den Haag, wij zien hen ,,streben" naar toelating tot „de" coterie en aan het eind van het eerste der vier
Boeken noodt de schrijver ons op een avondje ten huize van Co nst a n c e's moeder, waar een geweldige scene ontstaat tusschen de v a n
d e r W e 1 c k e 's en de V a n N ag h e l's, die weigeren hen in hun
hof kring op to nemen.
Het tweede stuk der tetralogie mi heel „Het Late Leven".
emdat ons daarin geteekend wordt hoe Co n s t a n c e, tot nog toe
een mondaine vrouw zonder hoogere aspiraties dan to schitteren in
het ij del gedwarrel der wereld, ontwaakt tot het besef dat het ware
geluk niet daarin, maar elders to vinden is. De titel duidt aan
wat de hoofdzaak zijn zal: van „kleine ziel," die ook zij was
evenals alle anderen parer kaste, zal zij opstijgen tot „de nieuwe
wereld van gevoel, medegevoel voor gevoel," naar de wereld „der
nieuwe revelaties en waarheden." Zij zal levee, wel „laat" —
zij is 43 — maar levee zal ze. De anderen, heel Naar familie,
hadden nooit geleefd. Haar moeder „in haar nauwen kring van
kinder- en kleinkinderliefde," een oom en tante „in hun suikerbelangen," andere verwanten ,,in hun eng burgerlijk behagelijk
comfort," weer anderen in ,,een armzalig effort naar grootheid ;" -voor allen was het geweest ,,een vegeteeren als vastgeworteld in
gedachtetj es en gewoontetj es, in vooroordeelen en opinietj es, in
religietj es of filosofietj es en daarin zich behagelij k voelen.... en
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neerzien op die en veroordeelen dien antler en zichzelven vrij goed
en vrij edel vinden, nog zoo kwaad niet en minstens veel beter,
verstandiger denkende, geloovende, filosofeerende dan die en dan
die en dan die...."
Laat ons nu zien hoe de „kleine ziel" tot het „late leven"
komt en wat dat voor haar beduidt. Zij komt daartoe door de
kennismaking met den Neer B r au w s, die eerst in dit tweede der
vier Boeken ten tooneele verschijnt. Wie is hij? De zoon van een
Overij selsch ij zerfabrikant, maar die, „vreemde j ongen al van kind
of aan, van kind of aan al geen syrnpathie gevoeld had voor geheel
dat fabrieksleven van patronen en arbeiders ;" zijn vader had hem,
M a x, to Leiden laten studeeren en de j onge man studeerde er lang;
ter wille van de studie. Na zijn promotie ging hij eerst terug
naar de fabriek, maar kreeg daar „zoo een tegenzin" in wat zijn
wader. zijn broers en hij waren, dat hij besloot een heel ander
leven to gaan leiden. „Ik zag dat, hoe betrekkelijk goed mijn
vader en mijn broers voor hun arbeiders waren, die arbeiders slaven
bleven en wij ...." Hij voltooit zijn zin niet, omdat Van d e r
W e lc k e en zijn vrouw — aan wie hij zijn levee vertelt -- als
„kapitalisten en nogwel getitelde kapitalisten" hem Loch niet
zouden verstaan. Nader blijkt echter dat de jeugdige meester in
de rechten Coen de wereld ingegaan is, om zijn levee „zoo to levee
alsof hij geboren was tusschen arbeiders," om hen „geheel to
begiijpen." Toen had hij jaren omgezworven in Europa „in zich als
gedrukt door een stapel van kennis, van weten al wat de menschen
hadden gedacht, hadden gedicht, hadden geloofd, hadden gedroomd,
hadden gedweept, hadden gekund." Maar „de onrust en de smachting"
stuwen hem ,,naar de zwarte somberheid der Engelsehe en Duitsche
fabriekssteden, naar de moujiek-ellende in Rusland, naar de uitgehongerde bevolkingen van Sicilie" — ,,in een navrant verlangen to
weten, to hebben gezien, doorzien, ondervonden alle ellende der
wereld." De metropolen rijzen voor hem op als „opeenstapelingen
van egoIsme's." En nu doorgrondt zijn geest het levee met een oogopslag : „hij zag de wereld, hij zag hare slechtheid, haar egoisme,
Naar ontzaggelijk, afgoddelijk groot gehuichel, vooral." En wat hij
bovenal ziet is de ,,almachtige Onmacht" om jets daarin to veranderen. „Toen had hij in zich gevoeld de behoefte nog weer to
doers, to zijn werkelijk een doende mensch, een gewone werker, —
als zij alien daar overal, de ellendigen." Hij gaat naar Amerika,
na Marx, Fourier, Saint-Simon to hebben gelezen ; hij werd werkman.... maar voelde zich altijd Been werkman ; hij was een Zondags-

I oo arbeider, een dilettant in den arbeid, hij bleef een Neer; hij begreep
de werklui niet; geheel zijn herediteit verzette zich tegen het
gewilde van dat nieuwe seven; het werd een belachelijkheid ; hij
ininachtte zijn karneraden, Coen hij, meestal goed gevoed, meende
dat hun onveranderlij k ideaal was iederen dag biefstuk to eten.
Toen werd hij moedeloos en keerde in eens terug naar Europa om
daar to spreken over den Vrede. „Over een j aar.... spreek ik —
inissehien — over den oorlog. Ik zoek. Ik weet niet meer.
Eigenlijk heb ik nooit wat geweten. Ik zoek, ik zoek altijd... .
lk schaam mij, ik schaam mij." Hij heeft gezocht, zijn seven lang,
en niet gevonden ; nu — hij ook is in de veertig — heeft hij zelfs
het recht om to zoeken verloren : zijn Leven is -- zegt hij --..e^ne inislukking. een immense vergissing — vergissing na vergissirlg - en dare wordt bet hopeloos, hopeloos. hopeloos.'
Het i deze man. door' den sehrijver tezi onrechte meer dan
gels. ..z^ ^ owel een man van gedachte, als een man van de daad"
.rt anennl. door wien C o n s t. a n e e gewekt wordt tot het late Leven.
Xlaar `vat is hij? Een dweper, een droomer, zeker. Een man
an (`volgens den auteur ) encyclopedisehe kennis, een veelweter,
eery àlweter. Maar onontkoomhaar gevangen in de netten van een
g aag gevoels-socialisme. Zoo hopeloos daarin verstrikt, dat hij
aiet den toed heeft gevonden lets to doen. een hand nit to steken.
Hij heeft veel lezingen g ehouden over den Y rede en hij schrijft
een hoek over hetzelfde onderwerp. Dat is al. Verder heeft hij
tie ,.ellende der wereld".... n un y e ii a! Is het niet om den wat
nuehter aangelegden lezer to doen meesmuilen over B r a u w s
rhetorica, waarmee hij straks C o n s t a n c e verhaalt dat het hem
..als ,jongen al van zestien, zeventien jaar heeft geobsedeerd : weer
wat; wees iemand ; weer een mensch ; wees een mensch voor de
menschheid ?" Is het niet om dienzelfden ietwat practischer lezer
haloorig to doen uitroepen : maar had dan ook gezorgd dat
gij lets werdt ; was dan niet eindeloos blijven rondzwerven met uw
onvruchtbaar dilettantisme ; waarom niet a zelven aangepakt ? Hoe
ontbrak a het besef dat uwe rijke talenten niet begraven mochten
worden in doelloos gedweep ? Hoe hebt gij niet begrepen, gij de
gevoelige, dat uw leven ten zegen moest zijn voor anderen ? Waart
gij dan maar ass uw oudere broers fabrikant geworden ; gij hadt
dan handen, die om werk vragen, daaraan kunnen helpen; gij hadt
van not kunnen zijn, van reeel. practisch nut; gij hadt, als uw
vader, broer en anderen, .,betrekkelijk goed" of zelfs zeer goed
voor uw werklui kunnen zijn. Tevens zoudt ge dan het ijdele
O. E. II 6
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hebben ingezien van uw sentimenteele theorieen, het onware, j a,
onwetenschappelijke van uw dogma omtrent de verproletariseering
der arbeiders ; uw- leven was rijker geweest (ook zegenrijker) en
ge waart, gij zoeker, de waarheid meer nabij gekomen. Maar
antwoordt gij met het uitvlucht der zwakken dat de mensch niet
zichzelven maakt en dat gij nu eenmaal tot dwepen en droomen,
tot theoretiseeren en oreeren geboren waart, zie dan of van uw
hooghartig veroordeelen van anderen, die doen, die menschen zijn,
menschen voor de menschheid, die binnen de mate van het bereikbare streven naar een ideaal, die dwalen mogen to goeder trouw,
die ook niet alle vohuaakt zijn, maar die zich dan Loch gegooid
hebben in de zee van het voile, werkelijke levee, die worstelen
om het behoud hunner aspiraties en hunner illusies, die zoeken —
ook ! — maar om to vinden, niet dadelijk, niet geheel ook wat zij
begeerden, maar die Loch ten slotte uit de stormen, die het dadenleven over hun hoofden deed heengieren, bewaard hebben, ongerept, de voldoening gelegen in het bewustzijn van to hebben
gewerkt, to hebben gedaan wat to doen viel, naar de mate der
vaak zwakke krachten.... Gij, drooiner, stondt aan de kust met
uw boekenwijsheid in het hoofd, de handen leeg, de armen Tangs
het lichaam. De minste van die daar hun hell en hun levensdoel
zochten in werk en in daden is nog verre uw meerdere !
B r a u w s dan wekt C o n s t a n c e tot het late leven. Zij spreken veel en vaak net elkaar ; zij kan hem niet altij d volgen, voelt
zich dom en wil nu Ieeren : ze snufelt in een paar boeken over
wereldgeschiedenis van haar zoon, en ze gaat verder : „haar lektuur
was vreemd door elkaar geward : een deel van Qua c k's Socialisten, een roman van Z o 1 a: 1'Oeuvre, een brochure van B a k o un i n e en een nummer van De Gids, een tusschen v a n d e r
W e 1 c k e's boeken verdwaalde Imitation — G o n s e over Japansche kunst; de romans en brochures van T o is t o is". -- Werkte
dat alles niet verbijsterend voor Naar? 0 neen : „het was een
vreemde frissche macht des onderscheids, die Naar in de verwarring
van al die lektuur al dadelijk leerde to kiezen : Naar dit deed verwerpen, Naar dat tot zich deed nemen : de analyse van een zielstoestand, een moderne beschouwi.ng onzer sociale maatschappj ; de
esthetische dweping met een Japansche vaas.... Zij leerde er
vlug, er frisch in zien en tot zich nemen, dat wat haarzelve als
ontwikkelen kon". Zeker : „er was in dat alles — in geheel die
nieuwe zelfopvoeding, die zij zich gaf -- geheel de haastigheid en
de oppervlakkigheid van een nerveuze, koortsige vrouw, die bang
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is. dat zij to laat zich wijdt aan dat wat levensonmisbaar is, maar
er was ook in een frischheid, een onbedorvenheid, als was zij
een j onge vrouw, die, na gedroomd als j ong meisj e to hebben, iets
grijpen wil, voor zichzelve, van het schitterende, kleurschietende,
straalbrekende leven condom zich heen..... Zij leefde op."
Zoo „herleeft zij in intens leveed leven". Wat dat beduidt ?
Dat zij ,,in haar nieuwen levenshoogmoed", „welwillend minachtend" neerziet op al de andere menschen van haar „kaste", menschen van het nauwe kringetj e, tol — elk van hen — die zich
oin andere tollen draaide, kleine zielen altemaal die niet Leven.. .
Een vraag in het voorbijgaan : wat zij dien anderen verwij t,
vervalt zij ii jet zelve daarin `? Raakt nu ook zij niet opnieuw .,vasteworte id in'' -- an d c r e! --- , gedach tetj es en gewoon+tj^ t es, in
vooroordeeleti en opinietjes, in religietjes of filosoffietjes'. gaat oak
zij niet „daarin zich behagelijk gevoelen en neerzien op die en
veroordeelen (lien ander en ziclzzelven viLj goer en, ,rt ij ( del Minden,
^inq _oo knew! i^iel etc nu n.s•teu,.s i eel l eki. ver.standigev denlze,ide, 1elooeendc, /floNn/eer ende dun die en den the. . . '' r Ja stellig : weer
dan de kleine zielen voelt zij zich gedragen door Naar „nieuwen
evenshoogmoed".
Maar mat ons zien waartoe de vage ideeen, die C o n s t a rl c e
rich eigen gemaakt heeft, haar leiden. Zij bemint B r a u w s en
hij haar; wel schroomt zij zelve voor de bekentenis dier late liefde
terug. want ze voelt zich oiid, inaar toch ban zij het machtig verlangen naar een Leven aldoor aan zljn zijde niet onderdrukken. En
hij, B r a u w S. w fens ,,gevoel altij d algeheel was geweest voor de
velen" ziet in zich opgroeien „het algeheele gevoel voor de enkele."
Terzelfdertijd is aan C o n s t a no e gebleken dat Naar man verliefd
is op zijn jong (ongetrouwd) nichtje M a r i a n n e en dat deze —
men ziet het „uit haar stralen" — dweept met den nog zoo jongen
oom. En nu ,,schiet" in C o n s t a n c e op ,,een nieuwe eerlijkheid,''
een ruime toegevendheid ook. IJverzucht op haar echtgenoot
voelt zij niet „en voor M a r i a n n e voelde zij ook dat vreemde
medelijden als voor een jongere zuster-in-liefde...." Een „moederlijk medegevoel," een „vreemde teederheid" voor hen beiden gevoelt
zij. „Nauwelijks in Naar was er een zweem van gedachte aan wat
de wereld, de menschen, de kleine menschen — zij, die daar
draaiden in hun kringetje, met hunne vooroordeeltjes en eigendunkelij kheidj es, met hunne religietj es en filosofietj es, voor immoreels
zouden gevonden hebben in zoo vreemde beschouwingen van een
getrouwde vronw omtrent zichzelve — een vriend — haar man — en

1008
het nicht j e, dat die man klaarblij kelij k lief had." Nauwelij ks een.
zweem, want: „zij was een kleine mensch als zij alien; zij was
een kleine ziel — als zij alien — maar hare ziel, de hare, groeide, .
groeide op, groeide uit : een luchtigheid als van vleugels scheen
haar to kunnen voeren nu naar de grootere wolkluchten daarginds.. .
naar de verre steden.... waarover de bliksems uitsloegen der
nieuwe revelaties en waarheden"... .
En dus ? En dus stelt zij Naar man voor to scheiden. Want: „0,
als zij zelve dan voor zich zooveel had gevonden — zooveel hoogs, wijds,
glanzends en dierbaars, waaraan zij immers niets vroeg dan alleen
to zijn, zacht stralend in haar to zijn, inystieke zon, mysterie van
glans, voor alle anderen onzichtbaar -- leed deed het haar dan,
dat zij beiden — H e n n i, M a r i a n n e— niets voor zich en elkaar
konden vinden !" — Aan zichzelve denkt zij aanvankelijk niet, maar
wanneer H e n r i verklaart er over to zullen denken (en dadelijk
als een razende gaat fietsen, want hij kan alleen denken als hij
fietst !), dan blijft zij „bewusteloos" achter ,,alsof het nieuwe levee
to intens doordringend van zuivere lucht was geweest, van waarheid — van ether, azuur bijna.... en of zij er in bezwijmde....",
want nu schiet in haar op en beneemt haar schier den adem, dat
zij en B r au w s dan ook alles voor elkaar zullen kunnen zijn.
Maar Henri, die alleen denkt als hij fietst ; die denken vervelend vindt ; die als een kind zeurt om een automobiel ; die 's nachts
droomt van een badplaats, waar alle dames en heeren alleen de
bovenhelft van het lichaam gekleed hebben en in een dollen
schaterlach daarover wakker wordt en dadelijk dien droom aan zijn
14 jarigen zoon vertelt ; Henri, die tot zijn zoon zegt dat hij
zichzelf maar moet opvoeden, want dat hij (H e n r i) dat waarachtig
niet kan ; deze heel kleine ziel is groot genoeg om in zake de
scheiding allereerst to denken aan zijn jongen. Hem vraagt hij
wat hij er van vindt ; hij vertelt hem ook dat hij van Marianne
houdt, maar hij vindt woorden om zijn kind, dat zich wil opofferen
aan het geluk van zijn ouders, voor to houden wat dat offer
beteekenen zal : „j a zou geen huis weer hebben; ....wel een
vader en eene moeder, ....maar geen ouders." Ook zegt hij hem
vanmiddag (onder het fietsen) „bedacht" to hebben en gevoeld dat
hij meer van zijn jongen, van A d d y, hield dan van M a r i a n n e.
„Een vreugde zwol in het kind," dat al stil - naij verig geweest
was op M a r i a n n e, die hem zijn vader, op B r a u ws, die hem zijn
moeder dreigde to ontnemen. En hij pakt zijn zoon in de armen,
omhelst hem, zoent hem. „In de ziel van het kind was een zwel-
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die al gedroomd had van haar geluk met B r a u w s, hoort 11 e n r i's
heslissing uit Ad dy's mond:
- Dus papa.... herhaalde zij.
- Blijft liever bij OflS.... mama.
-- Bij ons.... herhaalde zij. Wij drieën to zamen.
- Ja.
- Ret is hlijven leven.... in een onwaarheid, zeide zij, met
een wage stem.
Dan zal ik nog eens spreken.... met papa.
- Neen, Addy....
Waarom niet..
Neen. doe bet niet meer. Vraag papa dat niet.... terug
to laat. . en
to komnen op zijn idee. Het is inissehien tocth. .
clan,
: papa Imeeft gelijk. Urn on.
Urn inij.
huiten je to zijn. .
hi ] ZOU Iiet niet
Zes inaanden.
irinen. En ik.
- En u.. . mama...
1k cook niet...
Jawel.
Het is dit ..jawel' van den zoom dat voor ons gevoel de
moeder ten, met haar, liaam' zucht naar waarheid, haar levenshoogmoed, haar dwepen met ,,het nieuwe (even, de nieuwe wegen. de
nie awe steden.... aan nieuwe verre horizonnen") veroordeelt en
den vader - Imoezeer hij een opera-bouffe-vader moge wezen haast sympathiek maakt, ja, schier rehabiliteert. Hij moge dan al
een man zijn zonder eenigen den ininsten levensernst, nan hem
terugdenkend zal zijn zoon zich zijner herinneren als een vader,
die zielsveel van zijn jongen hield, die hem niet missen kon en
niet missen wilde en die op een beslissend oogenblik de liefde van
een jong meisje heeft afgewezen om hem, den knaap, to behouden. En C on s t a n c e: ,,Zij zag hem (A d d y) aan in zijn blauwe
oogen van ernst, als had zij hem vergeten, als herinnerde zij hem
nu eert." Later. blikkend ,,in de spiegeldiepte van het zeif", zag
zij, ontzettend voor zich zelve en huiverend, ,,dat als Henri haar
had voorgesteld.... wat zij hem voorgesteld had. . . . zij aangenornen
zoü hebben. . . willende haar geluk... . willende het samen met den
man, dien zij lief had - die haar, zij voelde het! lief had.... Zij
zag, dat zij aangenomen zou hebben en niet had geweifeld orn
liaar zoom"
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Dat is het feit. Wel praat zij zich voor dat hij Loch spoedig
zijn ouders zou gaan verlaten en dat het maar enkele jaren was,
dat hij zijn zou in het ouderlijk huis, die ruine van ellende en
leugen, die hij alleen samenhield ; wel ook komt zij tot de slotsom
dat zij om dien leugen moet verloochenen „de nieuwe waarheid"....,
maar het felt blijft : „zeker wist ze.... dat zij de scheiding verkozen zofi hebben, trots A d d y. Dat zij haar nieuwe levee.... en
dien man.... liever had dan Naar kind! !"
Dat dus is de vrucht van het nieuwe leven. Deze vrouw ziet
zoo ver om zich heen, dat zij haar naasten plicht niet ziet ; het
„universeel medegevoel" heeft deze moeder zoo egoist gemaakt,
dat zij zelve klaarblijkelijk het ellendige niet beseft van haar drogredenen. Zou A d d y zijn ouders Loch spoedig gaan verlaten ? Nu,
dan had de scheiding ook daarop kunnen wachten ! Was het oude^•lijk huis Loch niets dan een ruzne van ellende en leugen? De
vraag was of A d d y er ook zoo over dacht. Maar haar moederlijk
instinct heeft haar niet den weg gewezen, dien zij begaan moest :
zij heeft niet eerst aan hem — haar zoo verstandigen vroegwij zeu
j ongen — gevraagd wat voor Item de scheiding beteekenen zou.
Dat heeft haar man gedaan. Hij, zelfs hij, staat hooger dan zij,
sedert ze tot het late, het nieuwe leven is ontwaakt.
Is het dit, wat de schrijver ons heeft willen zeggen ? Dit is
het in elk geval wat hij ons doet zien.
Over al het bijkomstige in deze 360 bladzijden kan na het
bovenstaande worden gezwegen, ook over de melodramatische scene
aan het slot van het eerste deel, welker beschrij ving aan ,,chromoliteratuur" nadert. Het heele boek doorlezend, denkt men zich onwillekeurig den auteur to Nice, waar hij deze bladzijden schreef, gezeten op
een luchtig terras, beschermd voor de felle zomerstralen der Zuiderzon, gekleed in een licht, gemakkelij k costuum, hebbende naast
zich aan de eene zijde een stapel witte velletj es, gewapend voorts
met een vulpenhouder van groote capiciteit en schrij vende, al maar
door schrij vende, de beschreven blaadj es aan de andere zij de neerleggend, uitwerkend — vluchtig en vlug — wat hem 's avonds als
vervolg op het gister geschrevene onder een vage siesta in de
gedachte is gekomen. Straks vindt heel het pak zijn weg naar
den heer V e e n to Amsterdam en reeds is boek III begonnen... .
Want waarlijk, indien dit een rijp en doordacht werk was, zou
dan de schrijver zelf niet hebben ingezien dat een zoo ,,mislukt"
man als B r an w s wel op een mondaine vrouw indruk kan maken,
maar dat een reeele verheffing dier vrotzw niet daaruit kan voortvloeien ?
H. S.

- X011 F. L. 0 r t t. Medische Wetenschap en Vivisectie. 's-Gravenhage, de Ned. Boek- en Steendrukkerij voorh. H. L.
Smits, 1902. 8°.
Als de uitgever deze brochure niet ,,ter recensie" had toegezonden, ware zij Kier misschien beter geheel onvermeld gebleven.
Nu zij dit 38 bladzijden dunne boekje slechts eene aanleiding,
een woord van protest to doen hooren tegen de strekking van de
duizenden hladzijden dikke antivivisectionistisehe literatuur.
IDe tekortkorningen der geneeskunde voortdurend onder de oogen
van het groote publiek to brengen, heeft, naast veel verkeerds, ook
jets goeds: de medisehe wetenschap hoovaa.rdij to ver\vijten, orndat
zij zicli eene tvetenschap dnrft noeinen. terwiji zij slechts eene verzameflng van teitenkeniiis ZU zijU, Iieett een Fnj na grappigen leant:
net streven renter, war. 'p Iniat zoo inoei1 j k )egaanbaar pad ter
volmaking. vuk niaar n rake] hulpinidde] tot voortgang to willen
oiithouden. \)rdert veizet.
Imniers. tie vviseetie is zulk Pen middel tot vooriiitgang, volgens
nmmigeIi van machtig nut. volgens anderen van geringer of
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eiang. zefs sehadelijk voor tie ontiviakeling der wetensehap. naar

van de fanatiekste hestrijders dci' vivisectie
I)e heei' Ortt toch. een voorman onder de antivivisectionisten:
evil niet ontkennen. dat men door vivisectie wel wat geleerd heeft:
a ze!fs veel geleerd heeft". (biz. 17 al. 4.) en a] wordt er na zoo'n
roncessie gewoonlijk dadelijk toegevoegd iets als: maar dat was
'erinoede1ijk ook missebien wel mogelijkerwijze op eene andere
manier zonder dierproef to ontdekken geweest, de door den beer
Ortt zoo riumsehoots opgemerkte on voimaaktheid der geneeskunde
vordert. ci was het alleen maar voor het lijden van de tegenwoordige
zieken, zped bij den voortgang der medisohe kennis.
Een utiliteits-argument, hetwelk cle beer Ortt, ZOO hij meosn/ttievend is, zal hebben to eerbiedigen ook in de daaruit volgende
consequentie voor de door hem als leerzaam erkende vivisectie.
Voor zoover men eene zinsnede van iemand. die ,.waarheid" en
,.Waarheid" schrijft, (onderscheidt de beer Ortt dan verschillende
soorten van waarheid, b y, in graden?) letterlijk mag opvatten,
bljjkt het foutieve in de opvatting van de strijders tegen de vivisectie
voidoende nit de voigende hewering van den beer Ortt:
.Het hewijs van het onmsbctr van vivisectie voor bijhrengen
van kennis en indirect dus voor de wetensehap I)estaat iiiet en kan
niet bestaan". fi b]z. 18 al 3.)
net oordeei
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Wie de leerzaamheid van vivisectie toegeeft, dient zijn uitgangspunt j uist andersom to nemen en to vragen :
Het bewijs van het inisbare van vivisectie voor bijbrengen van
kennis en indirect dus voor de wetenschap, bestaat het wel ? kan
het wel bestaan ?
En, zou zelfs na de levering van dit laatste bewijs de wetenschap nog het recht hebben dierproeven aan to wenden, de naastenliefde alleen reeds legt, zoolang het nog niet geleverd is, aan de
geneeskunde het verrichten van vivisectie op als gebiedende p11 ch t !
H. K. DE HAAS.

Dr. W. A. v a n d e r V e t. Het Bienboec van Thomas
van Cantimpre en zijne Exempelen. 's-Gravenhage, M a r t inus Nij Koff 1902.
Ja, zoo gaat het altij d ; zoo lang vliegt de mug om de lamp
tot ze er eindelijk invliegt, m. a. w. men heeft zoo lang bij B u s k e n
H u e t, V a n V 10 t en e. a. over het Bienboec gelezen, tot men
het eindelijk zelf wil gaan lezen. Hiermede wil ik niet zeggen
dat het zich aanschaffen van het Bienboec gelijk staat met een
,,invliegerij" — integendeel overeenkomstig den titel krijgt men
dan een massa gecondenseerde vlij t en, zoo men het puree verstaat,
een honingraat van vrome wijsheid — alleen dit wil ik zeggen,
dat den een of anderen dag llet Bienboec moest komen, vooral rinds
er stemmen zijn opgegaan : Loch weer aan to knoopen bij de middeleeuwers om to komen tot karaktervoller ordening onzes levens,
gelijk de Renaissance de Antieken deed herleven, om tot een
eigen levensstij 1 to geraken.
Wat zal daartoe het Bienboec bij dragen ? Thomas (± 1200-1270)
is getroffen — gelijk vele schrijvers voor hem, en ook na hem van
M a r n i x tot M a e t e r l i n c k toe — door het wondere leven der
bijen en zegt er van (bl. 36) : „hier in mach men begripen den
gemenen staet der menschen alre meest der prelates ende der
ondersaten ende bisonderlinge, hoe men inden cloester sel levee.
Dat eerste boec heb is gescreven vanden prelaten, dat ander boec
vanden ondersaten ende heb beide boeke mit mennigerhande
capittele onderscheiden ende geteikent, ende tot elken capittel heb
is toegedaen exempele, die in onsen tiden of bi onsen tiden
geschiet sijn, welke exempele overdragen mitter materien ende
mitten sinne der capittelen." De meeste opschriften der hoofdstukken toonen duidelijk hoe hij het leven der bijen geestelijk
overbrengt, b y. 21: „Veel kunnen der dieren sijn begeerlic ende

ioi; ghierich, mer dat kunne der byen en heeft geen ghiericheit ende
verblidet hem vander weldaet" 37: „Die byen en halen niet alleen
dat honich van welrukenden crude mer oec van stinckenden crude."
Soms zijn ze niet zoo doorzichtig. B.v. uit 31: „Alse die byen buten
benachten, so slapen si opten rugge, op datse hoer vlogelkijns
beschermen mogen vanden dou," haalt men niet dadelijk de noodzakelijkheid van to blij ven volharden in den gebede. Van zijn exempelen (Predigtmarlein, preekillustraties) heeft T ho n1 a s zulk een overvloed bij de hand, dat h ij zijn 1 of op N a r i a af breekt net de
betuigin (hl. 108) : „Waert, dat alle die lede myns lichaems ende
alle die dropelen mijns bloets verwandelt worden in tongen, mi
soude lochtan eer ontbreken woerde dijns loves dale exempele."
Daarin spookt eii dliivel t, het niet weinig. Terwijl by. bet hoofdstuk : ...Tezus iii het Bieril)oee" heslaat (le hI. 1Uf-13(, han het
llootdsti[k : „Iie (Inivel in het Bienboee bet met 31iet minder of dan
meL de !>1. 137- 218. Daar imast ook liefelijkere. oiis reeds meegedee l d door B us k e ii H n e t in zij n Land van Rem Brandt en V an
V 1 o t e n in zijll Prozastuk ken. Een moet ik er nog overschrijven
van eeti zwidaar i h1. 242) die na met bittere tranen gebiecht to
hebben ,. vraechde, of hi oec ummermeer snit enigen rouwe of pinen
v anden Here genade inochte vererigen. Die bisseop autwoerde liens:
.,Jastu. sondaer. inset, dattu penitencie does wilste voei • so groten
quaet." Doe riep die sondaer crachtelic ende seide : „Ic wil, al
woustu, dat is oec dusent doden liden sonde." Hies' om screy ede
die bisscop mitten sondaer ende seide : „Ic sette die alleen penitenide VII iaet• lane." Doe seide die sondaer: „Wat isset, dattu mi,
alre lneeste sondaer, niet l anger penitencie en setste dan VII iaer
Want rnocht is leven thent Cotten eynde der went toe, is eii
mocht nochtan mit ontelliken pinen niet voldoen voer so grote
sonde." Doe wide die bisscop : „Ganc, ende waste niet meer
dan drie dage to water en to hrode." Doe soreyede lei noels
meer ende sloech hem selven ende bade, dat hi hem salige
penitencie setten woude. Hier van verblide hem die bisscop
ende verwonderde hen boven neaten zeer, ende ten lesten gehoet hi den rensche neerstelic, dat hi heenginge ende en lase
niet sneer dan een Pater Noster, ende hi soude voerwaer weten,
dat hemn zijn sonden alrede vergeven wren. Ende ter stont went
hi l^lde ende bitterlie screyende ende viel op die eerde eiide stark.
Ende men gelovet sonder twivel, als die goddienstige bisscop Baer
na predicte, dat die zelve rouwige inensch zonder eliich ander
vegeviier opvoer totter gloried. want hi was gereyniclit mitten amen
staresten rouwe."
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Het merkwaardige nu is hier de naleveteit. De gekste mirakelen, b y. dat een geslachte os tiveer uit de dooden opstond (bl. 105),
worden met dezelfde trouwhartigheid verteld als de diepzinnigste
exempelen. Ook T ho m a s had op de lippen kunnen nemen het
woord waarmee M o n t a i g n e zijn boek begint : „c'est icy un livre
de bonne foy," — maar T ho m a s behoefde dit niet to doers, want
dit sprak bij hem vanzelf. B.v. als hij vertelt hoe de hostie eens
veranderde in de gedaante van Jezus (hi. 237) zegt hij, dat hij er
eerst niets van zag ; Coen echter de anderen het aanschouwden,
zag hij het ook, znaar „sommige sagent, recht of hi aenden cruus
henge, die ander sagent, recht of hi Cotten oirdel quaern, ende veel
sagent die meeste tijd in die gedaente eens schonen kijndes". Dat
hij pier als de kritiek oproept en de wapens in de hand geeft —
hij denkt er zelfs niet aan.
Zijn naIeveteit is een volkomen afwezigheid van onzen overvloed van reflexie. Daarom ook goon greintj e humor bij hem. Die
humor, die ons het kleine als groot en het groote als klein laat
zien, T ho in a s heeft er goon last van. Alles tivat hij vertelt is
groot en belangrijk, want hij ziet het alles met zijne vrome
kinderoogen.
Het is to begrijpen dat onze in moor dan eon opzicht vertwijfelde tijd terug gaat ter schole bij de naIeve middeleeuwers.
Als • dit nu maar echt en eerlijk work is en goon aanstellerij. Als
het nu maar niet is eon herhaling van de Wederdoopersdolheid, die
op de markt met elkaar Bingen zitten bikkelen, omdat zij wildem
zijn „gelijk de kinderkens". Dit is wel het ideaal, maar dit ideaal
bereikt men niet door op to gaan in kinderspelen en kindervertelsels, rnaar door eon nieuw, kinderlij k hart to verkrij gen.
Zoo kan T h o in a s ons wel het ideaal toonen, maar het wordt
eerst ons ideaal als wij het in onze levensbeschouwing weten vast
to leggen en het trachten to verwezenlijken in ons eigen leven in
deze tegenwoordige eeuw.
G. T. H.
Her in an To i r ii n c k. De Wonderbare Wereld. C. A. J..
van D i s h o e c k. Amsterdam 1902.
Om drie redenen is doze bundel van drie schetsen : — Het
Populierken op den Heuvel ; Landelijke historie ; De Molen to
Sinte-Geuriks-Waaigem — eon buitengemeen boekj e, en wel om de
taal, om de techniek en om den geestelijken achtergrond.
Wie van S t y n S t r e u y e is houdt, kan hier weer genieten
van het zoetgevooisde Vlaamsche idioom. Beslissend is hier reeds.
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de beginzin : „Op den heuvel hooge stond een populierken alleen
en keersrechte in de lucht." Wie dat nu „raar" vindt, leze rnaar
niet verder. Doch vie zijn behagen vindt in deze hreede, zangerige, goedmoedige taal zal dit boek genieten tot den laatsten zin..
Telkens zal hij even-glimlachend gaan langs woord j es als: elkenc1een,
ofo.meatweer, patodder, smisse, druivei •, ze spoedig herkennende; sours
ook verlegen-lachend stilstaan voor onhollandsche en toch zoo
hollandsch klinkende woo rden als: mi J el iizgen, klakk e ; messing. s truisclzlzeld, kas.seule, om dan uit den zin de beteekenis op to rnaken en
op zijn Vlaamsch to besluiten : „dat peinze ik daarorntrent, " maar
altijd zal deze Tnalsehe, eenvoudige taal „hem deugd doers." I[eeft
hij Rntlsbroec gelezen, dan zal 't hem zijn alsof een jongere Ruushroee here i n niet (le schoonheid der geestelijke, maar der natuurIijke wer • eld veltelt. Kan hij rieh herinnerera hoe hij over onze
grenzen vvandelde hij Sint-Anna-rer-MTliden over het Brugsche
\'rije na^li • het Land van Waes dan gnat hij in J)( f oridei'l'ia, e
11^^ 1 1,/ die vvalldel_in g lieriia[en en hij zal weer zijn Jeute" hebben
n,an die goede V!amingen. Wier lietlijkste vertegenwoordigei • is de
vereerde Guido Gezei le.
Ook de techniek is hier geinakkelijk. geinoedeiijk : het omgekeerde van g emaakt en gezoeht, in het geheel niet rnoeiza,am en
znchtend : even eenvoudig als 't land en de mensehen en de dingen
pier geteekend eenvoudig zijn, nlaar dani•om edit, zoo edit als de
eehtheid-zelve. B y . De oude T on i a komt den weduwnaar D e nD j ii z e opzoeken. ,,T on i a deed zor•gvuldig dc deure weer toe en:
kwam sow• hem staan en rechtte daar iaai • hootd omhoog e.
-- Hewel, jongen....
Zij trok Naar hrilkasse nit haven 1 •ok en werkzaam ieverden
hare hevende vingeren. Te peerde op haren iangen neuze zette
zij den bril en duwde tastend de twee steeltjes in haar grijs haar,
ondet• de mutse. Eerst hoog zij den kop en keek boven de glazen
vlak in D e n-D j u z e zijn geziehte, maar seffens daarna hief zij
Naar loerend wezen op en hare hlikken snuffeiden dweers door zijn
l ij f " (blz. 20, 21).
Of dit, als D e n- D j u z e afscheid neemt van zijn wooing: ,, Trage•
tort hij na de eenige trapper op naar de slaapkamer. Hij wou
alles eens were zien, — hij deed het zondel • wil? e noch wete —
en stond daa:r met een heteuterd. gebroken gezichte. Hij moist niet
waarom hem de lucht bier zoo innig en heilig scheerl. Er zweefde
eene zoete warrnte ommendoin, een deugddoende vrede. door vele
avonden en zonnige uchtends hies g eleid. en de zachtheid omvatte
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hem ineens, van tallenkant en van verre tijden. Week werd zijn
herte en zijne slapen begonnen trommelend van angstige treurnisse
to slaan." (bl. 94, 95) .
Of: „Daar kwam eene botvinke bij 't raam gevlogen. Zij draaide
vluggelings haar koppeken omme, schartte met haren bek in hare
donzige borste, of hief een vlerke opengerokken op en zat er onder
aandachtig to krabben. Zij keek dan meteen omhooge, neeg zijlings
en wipte zeere de lucht in". (hi. 129).
De sfeer, waarin De Wond erbave T l Tereld ons brengt, is dezelfde
sfeer die hangt in de oude Vlaamsche steden als Brugge, IJperen,
I)ixmuiden, Damme. Hier leven de middeleeuwen voort. Midden
tussehen Frankrijk, Engeland en Holland in, is het alsof hier nooit
jets vernomen is van den Nieuwen Tijd. Als D e n-D j u z e na den
dood van zijn geliefde Zeeneken aan een zondig hertrouwen gaat
denken, dan valt liij in „tempteeringen" en krijgt hij bezoeken van
een duivelsche, schoone vrouw, met geitepooten, die vergezelschapt
van zonderlinge dieren — kaartende kalkoenen, lezende konijnen,
padden en dergelijk duivelsch tuig — hem komt wenken tot wellust, precies ooals een middeleeuwsche monnik dezelfde tempteeringen doorstond. Daarnaast Vlaamsche herbergscenes, precies
zooals D a v i d T e n i e r s ze ons heeft bewaard. Maar daartegenover
een naar het innerlij ke gekeerde leven. Niets van het groote-stadsleven ; veel van het leven met zichzelf en de dingen. Co r n e e 1,
de molenaar van St.-Geuriks-Waaiger, is een type van zoo'n stillen,
met zichzelven en de natuur levenden dorpsphilosoof. „De molen van
Co r n e e 1, met al wat er deel van uitmaakte, tot de spleten en de
ongemakken, 't was min een holle kasse dan eene doordrongen,
diep-bekeken en gelief koosde gedachte. En 't werk, dat hij er
deed, was sneer een bedrijf van innig leven, van zoete liefde, dan
een pijnelijk gesloof, de winsten voor eten en welstandig genot".
(hi. 228). Daar droomt Co r n e e 1 van zijn ideale wereld.
Die typische sfeer vind ik 't schoonste van dit boek. De taal
is mooi, aardig, bekorend — maar het is de bekoring van 't Vlaamsche idioom, zooals 't grooter zusj e bekoord wordt door de eigengemaakte woordj es van kleiner zusj e, of innig lacht om het Duitsch
van een nichtj e. De techniek laat zien dat H e r m a n T e i r ii no k
een groote aanwinst is voor de Vlaamsche literatuur — onze welbeminde zuster-literatuur. Maar de sfeer van dit boek doet den
schrij ver kennen als een diep-levend mensch, die ziet dat deze
wereld is een wonderbare wereld. Zullen wij kiagen dat hij meer oog
heeft voor 't wonder der zonde en des doods, dan voor 't nog wonder-
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baarder wonder van verzoening en opstanding ten leven ? Of hangt
dit samen met die middeleeuwsche levensfeer Welker hoogste woord
is: berusting, terwijl die van het Protestantisme is: heiligmaking ?
G. F. H.
J an Li g t h art. Letterkundige studien I. De kleine
Johannes door F r e d e r i k v a n E d e n. Groningen, J. B.
Wolters. 1902.
,, Deze studie is door liefde en bewondering in de pen gegeven.
Daaraan ontleen ik den moed. haar thans in boekvorm to doen
verschijnen." Zoo luidt in haar geheel de zeer bondige voorrede
van den sehrijver. Later deelt hij ons mede dat hij ,,fang geaarzeld Iieeft. vcordat hij er toe dorst over to gaan het Licht zijner
eigeli r'.rvaring ie doeil •('hljnen ter verheldering voor anderen : en
hij verzocht (leswege dat zijn arl)ei(I ..met wehvillendheid heoorc[eeld" worcle.
Tot die welwillendheid gaarne ons aangordend. kunnen wij
toch aanstonds cte vraag niet onderdrukken. of wat bier ons gehoden
wordt niet --- zij het dan ..van het goede" -- to veel is. Het
zijn niet minder dan 185 bladzijden druks. waarin de beer Li g t ha r t
voet voor voet den schrijver van „De kleine Johannes" volgend,
heel het verhaal navertelt. telkens het onderbrekend om ons to
wijzen op de bijzondere schoonheden van dit of dat detail, ons
den rechten zin van deze of gene wending in de gesehiedenis to
verklaren, ons to waarschuwen voor misvattingen, ons als "t ware
altij d bij de hand to houden, opmerkend, uitleggend, omschrij vend,
parafraseerend, doceerend. Kan het anders of den lezer overvalt
een gevoel van vermoeidheid, van afYnatting ? Nu en dan zou hij
zelf eens willen zoeken naar de beteekenis van wat niet onmiddellijk hem duidelijk was: maar reeds is de commentator hem voor en
heeft hij hem reeds uitvoerig verteld wat de lezer van dit, wat
van dat woord to denken heeft. — Er is nog een bezwaar tegen deze
studie. Zij is bestemd om een leiddraad to zijn voor de lezers
van „De kleine Johannes." Maar onder die lezers, onder die zeer
velen, zijn er, die van den parabel zoo goed als niets, anderen die
er wel veel, en weer anderen, die er schier alles, enkelen, die er
alles van hebben begrepen. Tot een zoo heterogeen publiek sprekend
heeft de heer L i g t hart gemeend veiligst to gaan door alley to
verklaren, ook het meest voor de hand liggende, ook het eenvoudigste. Pit nu moge welkom zijn aan hen, die van v. E e d e n's
werk zoo goed als niets hadden begrepen ; -- voor hen, die ook
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toelichtingen telkens een aanleiding om ietwat gemelijk uit to
roepen : „maar voor wien ziet ge mij nu eigenlijk aan, dat gij uitvoerig en met veel omhaal van woorden mij zelfs dat verklaren
gaat !" — Uitvoerig en met veel omhaal van woorden; want waarlijk de „welwillendheid" snag ons niet weerhouden, er op to wijzen
dat de bondigheid van de voorrede onmiddellijk daarna hopeloos
zoek is geraakt. Slag op slag onder het lezen komen wij in de
verleiding den auteur toe to voegen, dat wij zijne gedachte reeds
verstaan hebben toen hij Naar voor het eerst formuleerde en dat
al wat hij daarna zegt om ons toch vooral goed to doen begrijpen
wat hij met zijn formule precies heeft willen zeggen.... en wat
niet, on aoodig is. Er is — de schr., die onderwij zer is, ho Lade ons
de opmerking ten goede — in dit alles lets als de professioneele
gewoonte van den onderwij zer om het gesprokene to herhalen met
andere woorden en nog eens, opdat de leerlingen toch zeker hem
goed mogen begrijpen. En die breedsprakigheid hindert to sneer,
waar bovendien zich het eerstgenoemde bezwaar doet gevoelen,
waar verklaard wordt wat — althans voor ons — gees verklaring
meer behoefde.
Het is zeker waar dat de peer L i g t h a r t niet vooruit weten
kon, wat deze en wat gene zijner lezers ook zonder zijn commentaar wel van „De kleine Johannes" had kunnen begrijpen. Doch
waar hij meende op dien grond bij alles to moeten stilstaan, daar
had hij voor 't minst bij de meest doorzichtige deelen van den
parabel veel korter moeten vertoeven. Wellicht ook had hij behooren to overwegen dat „De kleine Johannes'' nu reeds twintig
jaar geleden is verschenen en — vergiasen wij ons niet — 7 drukken
beleefd heeft; de mondelinge toelichting, het gesproken woord zal
in zoo langen tijd na de eerste verschijning voor velen reeds hebben
opgehelderd vat aanvankelijk duister was. Het felt op zich zelf
dat dit werk van v a n E e d e n zoo groote verbreiding gevonden
heeft, bewijst o. i. reeds dat een zeer uitvoerige kantteekening bij
alle.c en alles, a 1 t h a n s n u, niet meer onmisbaar is voor den „durchschnittlichen" lezer. Wanneer de meerderheid van ons lezend
publiek zooveel onoplosbare raadselen in „De kleine Johannes" gevonden had als de Neer L i g t h a r t, die alle raadselen verklaart,
wel schijnt to veronderstellen, dan zou de vraag naar dit boek
niet zoo groot geweest en gebleven zijn; de meeste menschen houden niet van boeken, die to veel vergers van hun aandacht of van
hun voorstellingsvermogen. Het boek, dat de lezer niet voor meer
dan drievierden begrijpt, of meent to begrijpen, wijst hij af.
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Dock misschien moet men deze studie van den beer L i g t h a r t
vooral besehouwen als een daad van pieteit, als een werk van
liefde. Zijn voorrede ook schijnt zeer stellig daar heen to wijzen.
Door liefde en bewondering is deze studie hem in de pen gegeven.
Die liefde en die bewondering moesten zich uiten, drongen hem
tot getuigen ; hij kon het niet aanzien dat sommi en niet het rechte
begrip hadden van een werk, waarin hij zooveel schoons en verheffends had leeren vinden. .En nu gaat het hem met dit hem
zoo dierbaar geesteskind van een ander als een moeder met Naar
eigen kind: hij (zij) is er niet over uitgepraat; hij (zij) moet er alles
van vertellen, denkend dat alles wat er van to zeggen valt belangrijk is om to hooren ook voor hen. die de liefde en bewondering
voor het kind niet zoo onvermengd deelen. De liefde is breedsprakig en \vijdloopig. nok is de liefde blind. Voo> • den heer 1.1 g thart is ..1)e Ideine Jnhaniies veinig nlindel dale de ware revelatie omtt • en t n l l e clingen ; groote en kleine. tij delijke e» ee uwige ,
H. .
aardsrhe en lielnelsche.... De liefde is nok eenzijdig.
J. L. Ph. D u y s e r en CT, A. (^. van (T u o I • . Kleine
Bloemlezing uit de werken van schrijv ers der zeventiende
en aclittiende eeuw. Groningen. J. B. \V o t t e r s 190'2.
Eigenlij k vied ik het :jammer dat de 1 iekende roomkleurige
omslag met de hijbehoorende titelomlijsting van rechte, dikkere
en dunnere zwarte lijnen dit boekje dadelijk doer kennen als eene
der vele voortreffelijke uitgaven der firma W o 1 t e r s -- maar dan
ook doen vermoeden dat het wel een „schoolboekj e'' zal zij n : ook,
dat het „voorberieht", handelende over „leesstof, ons to zeer doet
gevoelen dat we in de schoolatmosfeer blijven. Pit vied ik hierom
jammer, omdat nu het goede boekj e niet zoo licht in de handen
zal komen Bier zeer, zeer velen, die het i)roodnoodig hebben en
die hieruit het schandelijk tekort in hun kennis onzer vaderlandsche
letterkunde eenigzins konden aanvullen — raar die nu eenmaal
geen schoolboekjes nicer ter hand nemen.
Waarom is dit goede boekje eigenlijk zOo uitgegeven? Want
wat zou het hinderers, als de uitgave niet zoo typisch was en het
voorbericht vas weggebleven, of wat algerneener gemaakt ? Wij
konden op school v a n v Jo t e n's Keur uit Neerlands Dieht en
Ondicht der Negentiende Eeuw, en onze jongens kunnen nu ook
Mr. J. N. v a n H a 11's Dichters van Dezen Tijd Loch minsten
zoo goed gebruiken, nu die er niet als schooluitgaven uitzien, dan
indien dat wel 't geval ware geweest ?
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Nog een vraag. Waarom houden de verzamelaars zich niet
trouwer aan de spelling der schrijvers ? Nu vernieuwerwetschen zij,
die -- zoo'n beetj e. B.v. de Rey van Jo ff rouwen nit het treurspel
Baeto oft Oorsprong der Holland eren, wordt bij hen: de Rei van
Joffrouwen nit het treurspel Baeto 01 Oorsprong der Hollanderen.
Nu van tweeen een: of Rey en oft laten staan, of moeten die veranderd, dan ook spreken van .Hollanders en niet van Hollanderen
en van — j a hoe zullen dan die Joffrouwen heeten ? Zoo ook ads
zij willen lezen : „verslegen hart" voor verslagen, dan moeten zij 't
ook spellers als Ho oft „versleghen" en gaat ook bij hen: ,,Heemsherck dwers door 't ijs" en niet dwars, dan moet hij ook gaan door
't ijser en niet door 't ijzer. Trouwens, Ho oft was wat kieskehirig
en ging heel zeker op zijn spelling. B.v aan zijn zoon A r n o u t
sehreef hij in 1646: Wellieve Zoone, Ghy doolt dikwij is in 't spellers
van uw Nederduitsch. Let op het mijne en volght het. Als gy onderteekent in .Nominativo, gelijk : jk blij f U E zoos, zoo moet het zijn:
Onderdaanighste zoon niet Onderdaanighsten. Want men declineert dus,
als volgt : Nominativo, uw onderdaanighste zoos; Genitivo, uws onderdaanighsten zoons; Dativo, uwen onderdaanighsten zoone; Accusativo,
uwen onderdaanighsten zoos; Abblativo, van uwen onderdaanighsten
zoone. Pit vermaan jk, op dat ghy ook beneirstight uwe moederlijke tael wel to schrij ven en to spreeken, waartoe U dienstigh zijn
zal, by wijien wat in mijne Historian to leezen".
Zijne spelling is wel zeker een van de karaktertrekken van
een schrijver, en een later geslacht heeft, meen ik, geen recht die
spelling to veranderen naar den smaak van den dag. En wat ik
hier opmerkte van H o oft, geldt evenzeer bij Co o r n h e r t e.a.
Toch maakte ik alleen deze opmerkingen omdat ik met blijdschap dit boekje zag verschijnen, en derhalve begroet ik het als een
loflelijke poging om de beste proeven onzer literatuur uit ooze
gouden eeuw zoo binnen ieders bereik to brengen, dat het welhaast
onmogelijk is een Nederlander to vinden, die ze nog niet van
G. F. H.
buiten kept.

ONZE
MAANDSCHRIFT VOOR
STAATKUNDE, LETTEREN, WETENSCHAP
EN KUNST

ORDER REDACTIE VAN

P. J. BLOK * P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE * G. F. HASPRIS
E.

B. KIELSTRA * J. IL SMISSAERT

W. VAN DER VLUGT EN JHR. B. H. C. K. VAN DER WIJCK

JAARCANC
DERDE DEEL

HAARLEM - DE ERVEN F. BOHN

ONZL ELUW
MAANDSCHRIFT VOOR
STAATKUNDE, LETTEREN, WETENSCHAP
EN KUNST

ONDER REDACTIE VAN

P. J. BLOK * P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE * t ; F I PEL
E. B. KIELSTRA * JHR H. SMISSAERT
W. VAN DER VLIJGT EN JHR B. H. C. K. VAN DER WIJCK

2® JAARCANC
DERDEDEEL

HAARLEM - DE EItVEN F. I30HN

IN H OUD.

$lz.

Aaii.....

. . . . .

1

3
.
.
Frisch over die Heiden, door MARIE RAMONDT .
De tack der Indisehe Regeering ten opziehte van hooger onder58
wijs , door E. B. KIELSTRA ............
De Sporenslag (11 Juli 1302) , door Prof. Dr. P. J. BLOK .
67
Buddha's levensloop afgebeeld op den Boro-Boedoer,, door Prof.
77
J. S. SPEYER
lIollandsehe poezie in 1901, IV, door FRANS BASTIAANSE 96
De Servisehe Kerk in do negentiende eeuw, door Dr. J. A. CRAMER. 122
Uit het Rijk der Tonen , door Dr. J. DE JONG . . . . . . 150
Onze Leestafel.
163
Ret boek der kusjes van Janus Secundus , 163. — Van Zon en
Gonler,, door C. S. ADAMA VAN SCHELTEMA , 166. — Hoofd en
Hart. Letterkundig Fainilie-Tij dschrift , 168. — Louis DUMUR,
Un Coco de Genie , 169. — S. KALFF , Oost-Indisch Landjuweel , 172. -- STIJN STREUVELS , Langs de wegen , 173.
GERARD VAN ECKEREN , Studies, 175.

Opgevischt , door €1. F. HASPELS. . 177
De Zending in Ned. Oost-Indie , door Dr. J. R. CALLENBACH. 242
Zieken en Strafwaardigen , door Prof. Mr. W. VAN DER VLUGT. 275
.
Winteravond , door G C.
HOOGEWERFF . . . . . . . . 312
Onze Leestafel.
. 313
Dr.. N. MANSVELT , Ret onderwijs in Zuid-Afrika , vooral in
betrekking tot de Nederlandsche taal , 313. — Een liefdesgesehiedenis , door JEANNE REYNEKE VAN STUWE , 316. — Te
vuur en to zwaard. Historische roman van Polen en Rusland,
door KENRYK SIENKIEWICz. Uit het Poolsch , door J. BRANDT,
31k.

Blz.

Theorie en ervaring op het gebied der afstammingsleer, , door
Prof. HUGO DE vaIES . . . . . . . . . . . . . 321
Werklieden-verzekering en Armwezen in Duitschland , door
Jhr. Mr. H. SMISSAERT . . . . . . . . . . . . . 370
Eon verdediging van Engeland ? , door E. G. A. TEN SIETHOFF. 396
Boven , door To P NAEFF . . . . . . . . . . . . . 436
verzen , door EDW. B. KOSTER .
450
Onze Leestafel.
454
L. STUART , Kinderb ij bel , 454. -- J. BLICHER CLAUSEN , Inga
Heine, 456. — Dr. J. M. PERNTER, Vrij onderzoek en Katholieke wetenschap , 458. — Prof. Dr. C. WINKLER , O verlading ,
461. — Dr. C. J. WIJNAENDTS FRANCKEN , De Forensische
beteekenis van het hypnotisme , 466.

Par1

1

E

i

ii de

i

1

`

rielit;ing uit 1

tiekbed•

ld 11 die s b drs,ef iieid baart
-eem
c ^ter v re
{-p eer ^ veih 2 i ^ eid, dan die de vrees o twaart
En naar (Ie paradijzeii dezer aard
Leiden slechts paden,
Waarop veel inoede pelgrims lan zaam traden,
Wijl 't was zoo beet en nieznand wilt to gissen,
`Naar wei die hel van doodsche wildernissen
ophield in 't end.

Maar wie zijii pad zoo mw, zoo dood'1?jk ver
(_)pdnrfd' en — vreezend het verdwalen herEn derwaarts -- trouw bleef vol en zijue ster,
Die zag zich dagen
Het vaste Neil, dat joist door d'onweersvlagen
Te vaster weed, gelijk d'azureu heznel
Achter het donderdreig end wolkgewemel
Te schooner lacht !
Gij waart ons lief; wij U. Toen kwam het leed.
Dood dreigde, die reeds nit elkander reef
Zooveel, dat scheen voor eeuwig saamgesmeecd.
0 ang stilt beven !
o dagen, doorg ezucht, als 't di.erbaar Ieven.
Zoo wordt bedreigd ! wat hebt gij oils gegeven .. .
Dan dat ons d'oude liefde is gebleven
Iu nieuwer gloed '
o.
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Want groot was onze liefde wel en echt,
Maar in 't gevaar eerst is door ons g ezegd
Wien wij U dankten. Toen werd nieuw gelegd
Door smeekgebeden
Tot God de nieuwe band. This kwaamt gij heden
In hooger glans dan ooit ons tegentreden.
wat w' in bangen angst beleden —
Nu blij ft gij
Ons Godsgeschenk.

Frisch over die Heiden
DOOR

MARIE RAMONDT.

Al over die greeue heiden.
Iriseh over die heiden :'
(Naar (.)ostlandl.)

Ii
De stilie Man.
Van den wed;, die door een inzinking van den heuvel
naar beneden Iiep, zag ze hem afdalen. E ii s a b e t h zat
boog op de helling, to midden van de sobere sparren en
de beuken, die met een breed gebaar schaduw reikten.
Toen de sparren nog waren als donkere luchters, die
lichte kaarsen dragen, toen leek de weg beneden een
bruidsgaug, gevormd door de blanke accacia-bloemen en
jong, licht groen. Nu waren de lichten gedoofd en de
vlinderbloemen verstoven. Maar het groen der accacia's
was wonderlijk teer en fielder gebleven en sprak maar met
zeer zachte stem, terwijl boven Naar kruinen het groen
dieper van kleur en donkerder werd en de lichte, vroolijke
stemmen der bladeren ernstiger.
Ze zag hem dieper gaan. 't yeas alles tenger aan hem:
zijn kleine gestalte, de handen, die achteloos den hoed
vasthielden, en ook de grij ze haren en de puntige baard
hadden jets tengers, iets duns.

-4's Morgens hadden Naar getroffen to midden van 't
rumoer van een hotels-ontbijttafel de rustige bewegingen
van den eerst sedert kort aangekomene, de snelle opmerkersblikken, het in overweging neerslaan van de oogen en
vooral het voorhoofd, zwaar van gedachte. Nu zag ze hem
lange blikken werpen naar de boomers en naar de lucht en
dan weer naar den grond turen. Hoofd en lichaam waren.
even gebogen ; ze herkende in zijn houding, die van den
werker in vele boeken.
Hij ging zitten op een hoogte aan den weg, haalde
een boek nit den zak en las aandachtig. Zij stood op, om
hem beter to kunnen zien, opnieuw getroffen door de
machtige gedachte, die gleed over zijn gelaat. Hij keerde
het hoofd naar boven, naar waar Naar wit kleed scheen
tusschen de boomen en ging zonder b as•r gezien to hebben
kalm verder. E ii s a b e t h steeg hooger op, wierp zich
languit in 't sprietige gras, de armen onder 't hoofd en
betrapte zich op den wensch, to weten, wat hij las, hoewel
zij onwillekeurig alle gedachten aan boeken verbande, .
zoodra de boomen haar hadden opgenomen in hun schaduw.
Ze bleef liggen denken aan den man, die met aandacht
lezen kon, terwijl de merels floten en de lijsters en de
lucht rondom warm was van zomerzon, en de geuren van
hoof uit verre weiden rustten op den wind. Ze drukte
even haar warme wangen op 't koele gras. 't Vas, of er
levengevende stroomen nit de garde kwamen en als er geen
boomen boven 't hoofd waren, dan was 't bij 't zien naar
den hemel, of ze de beweging van de aarde zelf voelde,
een beweging in de oneindigheid als de beweging van
een ziel, die 't aldoor zoekt, het oneindige. . .
Ze hoorde geritsel. Een eekhoorn, die dichtbij Naar
op den grond gezeten had, vloog tegen een boom op, en
een rood en zwarte vlinder, die stil op Naar arm geweest
was, ffladderde verschrikt weg door de beweging, die ze
maakte bij 't overeind gaan zitten.
Ze zag een peel strooien hoed verschijnen met allerlei
verrassende deuken, verrassingen, die Been openbaringen
waren ; Elisabeth zuchtte, want zij kende den hoed en
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tie draag ster. Eon jorig meisj e met schildersattributen in
een zeer losbandige japon stond bij Naar.
,,Wat zit u pier verrukkelijk." Daar was eon druk van
ettelijke kilo's op „verrukkelijk." „Schemering order boomers
is zoo intiem, vindt u niet :'"
„Ja," zei E ii s a b e t h nuchter.
„U doet als ik en zoekt veel de eenzaamheid."
„Zoo nu en dan."
„U hebt zich bij niemand gang esloten. U hebt zeker
T eel ondervinding van het „kleinlich" denken der menschen ;
u ontwijkt alle gasten zoo sterk ! Dat heeft Isle iii it aan.etrokken."
Eli s a bet ii weeg . W at
aan, iu haar ziel to willen kijken :' Het recht daartoe had
ij, E Ii s a be t h, alleels to geve11. Haar zwijgeii was fi_er
af'stand gebiedel tusschen haar e degeen, die haar uadereu
Wilde. Maar de auder begreep niet.
,,Mag ik a bij den na;azn noemen 1k heet Ho s a."
,,ik E 1 i s a b e t h," klonk het gedwongen. En, oni
wat to zeggen, vroeg zij :
„Er zijn hier veel schilders, is 't niet '"
„Ja, kladders ook."
Tot welke rubriek hoort u, wilde E ii s a b e t h vragen,
maar ze vond het wat al to onedelmoedigg, daar ze toch
vooruit het valsch-nederig antwoord al hoorde.
„vindt a 't onbeseheiden, als ik vraag, wat u schulderen g aat."
'k loop to zoeken."
„o nee -- 'k weet nog niet
„Schilder den accaciaweg daar beneden," zei E ii s ab et h, in 't Wilde wat opnoemend in de hoop, dat ze alleen
g elaten zou worden.
IR o s a, wier naam weinig in o vereenstemming was met
de ongezonde bleekheid van Naar gelaat, legde het hoofd
wat schuin achterover en bezag den weg door Naar wimpers.
E ii s a b e t h begreep, dat ze dit de allures van eon kenner
moest vinden : Naar gezi eht stond effen.
„Ja, die is mooi. . . ja, dat kan ik wel doen. . . Ga
j e mee naar beneden ?"
^

matig de die v reemde zich.
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„Nee, ik blij f pier nog wat," zei E ii s a b e t h kort.
„Dan kom ik nog wat bij je zitten."
En R n s a ging zitten en aan 't vertellen met groote
openhartigheid : dat ze sigaretten rookte, want waarom zou
een vrouw niet even goed mogen rooken als een man! dat
ze tot laat in den nacht las, want stilte was toch zoo
heerlijk, niet waar ? en dat ze 's morgens maar heel laat
opstond, want een morgen was zoo nuchter.
„En dan spreek ik toch zooveel artisten ! Dan voel je
pas, dat je leeft, dan wordt je leven pas inten s. Daar heb
je dien schilder, die naast me woont, nee, een reus weet
je! 'k Ben wel eens op zijn atelier geweest, hoewel ze
zeggen, dat zijn zedelijk leven to wenschen overlaat. Maar
zoo burgerlijk ben ik niet, me daaraan to storm. Wat
doet zoo iets nu of tot artist zijn! 't Kan me niets schelen,
of hij leelijk voelt, als zijn werk maar mooi is. Hij woont
samen met een violist, dat is een God als hij speelt."
E l i s a b e t h vond den onzedelijken reus en de godheid,
die bevrind was met den onzedelij ken reus, verdacht. Wat
ze niet zeide.
„1Vlaar zooveel als er toch door onbevoegden geoordeeld
wordt en zoovelen als daardoor verheerlijkt worden, die
prulwerk leveren, en zoovele genieen miskend !" Toen volgde
er een vloed van woorden, een zondvloed over de schuldige
„aanstel-bourgeois" en over de „artistiek-doenden" de ,,inhooger-sfeer-opgedrevenen."
E l is a b e t h kreeg een visioen van al de streepj es tusschen die woorden.
„O, de niet-artisten zijn toch eigenlijk verachtelijk
burgerlijk ! Snobs allemaal ! "
„En hebt u al die oordeelen nit uzelf ?" vroeg E ii s ab e t h, niet ingaande op het laatste gezegde, dat toch eigenlijk ook op Naar sloeg.
„'k Lees veel critieken, dat vormt het oordeel zoo",.
antwoordde de ander, dupe van Elisabeths onschuldig gezicht.
„Ja, die van de prulwerkverheerlij leers herkent u natuurlijk direct".
„O ja,
maar 'k moet weg, als ik nog wat werken.
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wil. 'k Hoop je nog veel to spreken, 'k vond ons praatj e
heel gezellig."
En ze verdween.
„Daar heb j e 't nu al", zeide E l is a b e t h geergerd en
lachend tegen zichzelf. „Wat een uitpakkerij ! 't Is mijn
eigen schuld. Was ik nu maar niet teruggetrokken geweest,
dan had die verheven artiste zich niet tot me aangetrokken
gevoeld."
Zij stored op, liep langzaam voort en dacht.
Zij was gekomen op Heidorp met het waste voornemen,
zich net niemand in to laten. Zich to wag en in hotelvroolijkheid en vriendelijkheid, ze had er geen moed
toe, omdat hoar zik l m oe was van veel Teed. En ze wil e
geen cooed maker, ze had al zooveel cooed gemaakt ; ze bad
Been lust zich voor vreemden nog eeiis weer in to spanners,

ze wilde precies doen en laten wat ze weuschte. En ze
wenschte niets anders, dan zich to later gaan met de oogen
dicht. 't Leven was strijd, maar ze wilde nu niet strijden,
ze wilde rusten up de groene heiden, de onrustige menschen
latend voor wat ze waren. Ze was gedeserteerd uit de
worsteling, die iederen dag opnieuw begint en zich nit in
inaar 't levee had haar terugg roote en kleine slag en,
geroepen en gestraft. Die straf scheen Licht inaar ze kon
op dit oogenblik niet in g eestelij ken zin met een keitj e in
de sehoenen loopen. Ja, R o s a was zeo'n lastig steentje,
dat j e aldoor voelt . . . Dwaas toch, to denken, dat je 't
leven dwingen lean; dat laat telkens zijn meerderheid voelen
al is 't maar door middel van lastige steentjes . . .
niemand kiest zijn tijden van rust.
Ze kwam bij 't hotel en g ing zitten under de zware
lindeboomen er voor. Ze peinsde voort over 't meisj e, dat
er nu vast van overtuigd was, een zielverwante menschenverachtster g evonden to hebben. Vast, onomstootelijk overtuigd ! De humor van 't g eval beg on Naar to amuseeren en
ze kreeg aanvechting, den waan van haar „vriendin", zooals
ze R o s a in gedachten noemde, to blijven voeden. In eeu
opleving van belang stelling, dacht ze middeltj es uit, die
de Bens opgevatte opinie omtrent Naar zouden versterken
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En plotseling temidden van dit denken trof het haar, hoe
veel de menschen elkaar wij smaken sours ook nit goedertierenheid .. . Wat weet de eene mensch van den ander !
Plotseling hoorde ze achter zich een stem, een zachte,
klankrijke mannenstem, die recht tot het hart ging, ofschoon ze iets banaals zei de tot den knecht ; Eli s abet h
zag om en bemerkte den grijzen man. Ze keken elkaar
aan: met Naar eigen starende oogen zag ze in de zijne vlugge
gedachten voorbijgaan. En tegelijk was het, of het in Naar
licht werd, of Naar heele ziel verhelderde. Ze wendde 't
hoofd of en luisterde naar zijn stem, waarin ze jets hoorde,
dat nog onnoembaar voor Naar was, het jets, dat ook lag
om zijn mood. Ze zag hem naar binnen gaan; maar de helderheid in Naar bleef, 't was of een zacht licht begon to
branden.
's Middags zaten ze aan tafel tegeuover elkaar; R o s a
had Naar plaats naast E l is a b e t h en praatte met Naar
vermoeiende, telkens uitschietende stem.
El is a b e t h g of antwoorden, iustinctmatig goede, dock
zag terwijl naar den man, die daar in gedachten verzonken
tegenover Naar zat. IDaar was een sfeer van stilte om hem,
waar 't gegons van stemmen en de geluiden van eetgerei
niet in schenen to kunnen doordringen. 't Leek, of hij niets
hoorde van het algemeen verslaggeven over de tochten van
den dag : door fietsgrage jongens, die opsneden over aantallen afgelegde kilometers; door dames die op meewarigen
toon spraken over de schoonheid van zon op water en die
't koeler bij een heiplas vonden dan in 't nand; door oude
heeren die dorst hadden gekregen van de hei en zich nog
eens inschonken; door niet geestige jongelui, die schalks
hun avonturen vertelden aan een paar on bedaarlij k lachende
jonge meisj es „dilettanteism in nature", dacht Elisabeth.
Maar al die verschillende elementen vereenigden zich
in een oprechten lack, Coen een frisch kindergezegde boven
't geroes uitklonk en gebiedend alle verhalen deed of breken.
De onbekende had geglimlacht, een jongen helderen glimlach.
R o s a had het alweer over ploerten en snobs. E 1 is ab e t h vergat al haar plannen van menschenverachterig to doen.

,Och wat, snobs zijn we allemaal ! Ga je 's avonds ook
wel Bens naar bed met de ontdekking, dat je j ezelf den
heelen dag jets hebt wij sa emaakt over je eigen ik P „A snob
is a man or woman, who is always pretending to be something better than they are".
,,Nu
„'k Vinci ook zoo dikwijls mijn eigen karakter meer
bizonder dan dat van een ander en ,,You who despise
your neighbour are a snob". Zie je umn wel, dat we allemaal
een tikje geestelijk snobbism beet hebben
„ ' k Vinci . . ."
snabs very eliten , n s ze if maar nice
,,Dat we, a i s
!I!+^aeteu vera1'hte 1 l.
stand p. Ze chug hey ii met ecii heetje
i I j s a 1) e t
I °rt any . dat ze ➢ i ) de iezecIcs va: l R o s a: i llge aa:n was.
Dat was maar vergeefsche lrioeite, dacht ze +mwillig. Dc
stifle moan schee ii to lachen iii zichzelf urn de herinnering
aaum ccii dwaa sheic? , l ang g eledeim. El i s a b e t h zag het niet.
Ze bleef stain under de lndeboomell en staarde dcii zandwe2 uver. Laigs Naar peen ;ding de vreemde I)ijt1U on ooi•
\ T el was ailes zacht aan hem, zijn spreken, zijn-bar.
lath, zijii stale. Zij dacht aan ell zin nit P 1 e i s o n's beschrijving van den s entlelnan : ,,die met zaeh to sehreden
door de wereld baat, als door een zieken`Tertrek." Ze wi.st
dat ze dien man nooit verg eten zan, zelf s al sprak die
warme stem nooit tot haar.
Toen het schererig beg on to worden, liep ze den weg
op, tot waar aan den eenen kart een nij booren stond,
zwaar en donke y tegen het diep blauwe oosten. Ze gin;
door ecn opening in de rij en door de struiken er achter.
Daar lag de heide. De maan was een lichtende sikkel in
een meer van blauw, de heide een golvend veld vol van
't blonde licht en van schaduwen. Nu liet hij af, de onbarinha rtig e, de heete dag en nu Bing hij konen, de nacht,
en alle wonden zoo hij heelers, g ebrand door de zon, het
machtig foltertuig van den wreeden Julidag. De schaduwen
streelden de arme, geteisterde heide, de mauestralen waren
als zachte inuziek voor eeil lief, die pas schrijuende dingen
wP
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in 't leven gezien heeft. Het drukke insectenleven van
den dag was verstorven en stil waren alle vogels. Er was
slecb is geluid van de vleugels der nachtdieren en een geruisch nit den boomenrand een wereld van geheimzinnig
onzichtbaar leven.
Zij stond daar lang en 't werd alles goed en stil in Naar.
Toen het donkerder werd, zoodat twee berkjes, tenger
in de verte op een hoogte, begonnen to gelij ken op witte
heikinderen, die straks zouden gaan dwalen, g ing E 1 i s ab e t h huiswaarts.
Daar onder de oude linden, waarvan de geuren reeds
lang vervloggen waren, zag ze den onbekende zitten. De
g asten waren binnen en verbeurden pand ; een streep licht
ging naar buiten nit; er was schaterend gelach. E l i s a b e t h
bleef staan : ze had geen lust binnen to gaan, ze had ook
geen lust Naar kamer op to zoeken, die doodelijk vervelend
netj es was en hier buiten zou ze misschien een stoornis
zijn voor den stillen man.
Ze bleef even turen. Hij stond op en kwam bij Naar
staan.
„Het is mooi van avond, is 't niet ?"
Zij vond die woorden niet banaal, er was iets in van
't geruisch der boomen en van de stilte van den nacht.
„Ja, 't is mooi," zei E l is a b e t h met zachte stem.
„'k Heb ook nog wat rondgedwaald, evenals u en zit
Kier jnist wat to rusten. 'k Heb den nacht zien komen
over de heide."
Ze waren den hoek van 't huis omgeslagen. Daar was
het stil, 't rumoer ver af. Ook pier ruischten de linden._
Alle sterrenwerelden schenen saamgedrongen in een klein
wereldj e.
„De nacht is nu wonderlijk hoog en Licht."
„Vraag aan de duisternis, niet aan 't licht."
„Wie heeft dat gezegd ?"
,,Bo n a v e n t u r a. Ik houd van de verheerlijking van
den nacht."
„Vreemd, zooals we in den dag kunnen verlangen naar°
den nacht".
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„De nacht is niet altijd duisternis. De nacht is het
meest juiste symbool voor de eeuwigheid : duister en toch
licht en hoog, onafzienbaar. De dag laat de grenzen zoo
scherp zien, daarom verlangen we uaar den nacht, als het
dag is."
Ze zwegen en luisterden ; luisterden naar den nacht.
E Ii s a b e t h trok van een laag hang enden tak een
lindevrucht af.
„Kijk, die g ebruiken de kaboutertj es zeker als trommelstok voor hun groote trom."
„Is a zoo thuis in de kabouteir werehl:'" vrc,eg hij met
zijzi mooien glirnlach.
„ a, 'k htoid VT(U liezl ; oiildat, if s
V i •( ^ olijk zijii,
met huiz jolige vil^lti tlttsies eia r4>ode pakjes en ^limmende
^< ^ .jes en riilnikeiide muonden.
,, Veet Ti waarvan ze ZOO T r fulijk

: van den bruisenden berkewij n, lien ze drinkeu nit bokalen, g emaakt
van nitgeholde ro`enhottels, de schitterend roode der
eglantieren."
E l i s a b e t h had vreugde in zijn gelaat kunnen zlen.
,,Onndat ze zoo vroolijk ziju," herhaalde hij. „Ook de
dag is muoi, is 't niet :' en de kleuren ....
Zij knikte.

Toen gaf hij Naar een hand.
„Goedeu _nacht," zeide de warme stem.
„Goeden nacht."

II.
/Vat we alien begeerd hebben.

Salnen liepen zij voort in den koelen morgen, zonder
to weten, waarheen ze gingen. Sedert hun eerste gesprek
deden ze dat meer.
E ii s a b e t h wist nu, dat de naam van den grijzen
man R o b e r t s o n was. Ze voerden aanvankelijk gesprekken,
waarin ze voorzichtig vermeden over zichzelf to spreken.
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Tot ze ontdekten, dat ze beiden alleen waren. En als
twee eenzamen elkaar ontmoeten, dan is hun aanraking
als die van een zeldzamen lack met een gelaat vol ernstige
smart.
Beiden hadden ze een plekje gehad, waarheen het goed
was to vluchten uit de kou van de wereld en beiden ontbeerden het nu.
Zij zag nogg vo6r zich haar moeder, een levenslustig e
vrouw, maar niet tot den einde ; Naar vader, die heenging
om to doceeren, en altijd sprak van zijn vrije wren en zijn
verloren uren, bedoelend de uren., dat hij verdiept was in
de studie der exacte wetensehappen en de uren, dat iemand
of iets hem daarin verhinderde. Maaltijden waren de minst
erge interrupties ; dan dacht hij. overige onderbrekingen
werden met wantrouwende blikken aangezien. Behalve
opmerkingen van Naar, toen ze mensch begon to worden.
Dan trilden zijn neusvleugels ; dat was zijn manier van
lachen. En die zonderling ge lack was de eenige citing van
liefde geweest. De stille man dacht aan de vrouw, die alle
doodsch kleurig icon waken en aan 't j onge meisj e, waarvan
hij om hun aller geluk gewild had, dat het in denken meer
op de moeder geleken had. Toch hadden ze elkaar zeer
lief gehad. In zijn ouderlijk huffs, was de innigheid geweest
van den godsdienst uit den Da Costa-tijd ; in zijn eigen
gezin was weinig g ebleven van 't Reveil, maar veel van
de innigheid.
„Eigenlijk zijn we altijd eenzaam geweest," zei E 1 is ab e t h." In onze grootste n.00den zijn we alleen ; dan leeren
we 't, dat we onbewust altijd eenzaam waren. Niemand
helpt ons dan wij zelf." Ze zagen naar de heide, waar de
zon begon to brander.
„Zoo zie ik soms 't leven," sprak het meisj e, „als brandende hei en... eenzaam."
„Haar aan den rand zijn boomen, die schaduw geven
en de nacht komt en de verkwikte morgen."
„De dag is lang, de hei ver. De inspanning groot,
't genot kort."
„Daar is ook een genot, dat Lang is. Hebt u zichzelf
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nooit zoover geholpen, dat u oogenblikken had van vreugde,
die niet vergaat ? Ik weet zeker, dat u den arbeid der ziel
kent, waarna ze uitrust op de hoog ten van 't levee in de
zuivere luchten. De herinnering daaraan is altijddurende
vreugde."
„Ja dat ken ik. Natuur, wetenschap en kunst zijn de
wijdten, waarin de ziel arbeidt en rust vindt van tijd tot
tij d."
„Dan mag u 't levee ook g een brandende hei noemen."
,.En toch we zijn maar meusehen. Ik ben geen
godheid, die genoeg heeft aan heluelsehe vreugde. Sons
dan snak ik naar vat doodgewoon e1uk, zoo'n g•eluk,
v aar
dot.
zooma'a$
^t-rode
t_liet v }r of k e^.1.e n f._1 !. k.
toegeworpen wordt door °t lot, prec?ies als aan J R1] en
A iieiiian."
Hij had to land In 't levee •eziei, oil verschrikt to
zijn door haar hartstocht.
Denkt u, dat de vervulling van uw nlenschelijke beg eerie n de verzoening bre ngt tusschen 't levee en u
,,Ja just, dat del k ik. Dais zou ik weer adem kunnen
scheppen en dan werden mijn g edachten zachter."
Hij zwee g. Toen zei hij :
„Dat hebben we alien gedacht en allen begeerd. Pat
wonderbare begeeren in een mensch !"
Er was weemoed om zijn mond en in zijn oogen. Zij
g ing en den weg n mar huis en spraken niet veel. Het koren
stood stil aan weerszijden van het smalle pad, dat ze betreden hadden. De velden liepen aan op den rietgrauwen
inolen, die lustig met roodbruine wieken draaide in lucht
en licht.
De krachtig e g eur van het akkermaalshout stroomde
uit in de zon. 't Vas alles blond en licht en warm en
geurig, 't was zomertij — als een geluk, dat stilstaat op
het allerhoogste. . . . Van een eikenboom, die alleen stond,
viel een geel blad ; dat tikte Eli s a b e t h op den schouder.
le vatte het vlug en leg de het op Naar hand.
„Het ei.nde, dat nabij is in de opperste heerhjkheid". . . .
t ^ C
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De stille man zeide niets.
In eens zag ze het: dat wat lag om zijn mond en wat
ze ook gehoord had in zijn stem, 't was van het voorbije in
zijn leven het teeken, gegeven ter herkenning aan ontberenden als hij.
R o s a stoeide aardig en natuurlijk bij het huffs met
een paar kinderen, wat E l is a b e t h verraste.
De stille man zag Naar even aan :
„Niet to spoedig verwerpen, vat als geheel niet aanstaat," zeide hij.
Ho s a kwam naar hen toe.
„B e t t y", zei ze, El is a b e t h, die niet van der •elijke
of korting en hield, aansprekend, „heb j e wel gezien, hoe
diaphaan de nevel van morgen over de hei lag. Maar even
de heuvels in de verte. 't Is pier heftig mooi."
„Ja heel mooi," antwoordde ze verlegen.
Toen Ho s a weggetrokken was door een warm.-gespeelden
jongen, lachten de stille man en E l i s a b e t h samen.
Ret onderwerp van Naar denken vermijdend, zeide hij:
„Ik ga morgen een langen tocht ondernemen naar een
oud kasteel. Gaat u mee ?"
„Graag ! Gaat u to voet ?"
„Natuurlijk ! Ik hou niet van rijtui.gen ; loopend voel
je kracht."
„Behalve na een slapeloozen nacht, dan is een rijtuig
begeerlij k".
's Avonds, Coen hij den weg opliep, hield ze hem even
staande..
„'t Spijt me, dat ik me van morgen wat heftig uitliet.
't Leek erger dan 't was."
„Ik ben niet ongerust in u."
IIij knikte Naar toe.
Ze ging peen, maar zonder zijn laatste woorden to begrlj pen.
Hij moist, dat de begeerte in haar niet minder sterk was,
de opstand tegen 't lot niet minder heftig, dat alleen de
uiting er van Naar berouwde.
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III.
Een oude Waarheid.
De zon was Loch gekomen. In de vroegte had het geregend ; nu steeg de gear van vochtige aarde in de morgenlucht. De wind woei aan over de heide, verkwikkend
frisch. Daar Wilde een drom van wolken de zon bestormen,
aanzettend van den horizont, maar boven het dringen uit
straalde grootmaehtig de lichtziel, bestraalde zelfs den strijddorstigen drorn, die haar toch dooden wilde . . . . en de
wolken beg onneu to glanzen en werden een verheerlijking
vaii de zou, die geeu wrack kende.
Over den Witten heiweg liepen ze samen . E Ii s a b e t h
n.euriede, de stille inai . giug met zijn zachten stag en zijn
rustig g ezicht naast haar in de weldadig e koelte.
De golvingen van de hei ver weg lag en in blauw als
in een anderen hemel.
Hij deed E l i s a b e t h even stilstaan om er naar to zien.
Wijdte en. hoog to was om hen, er was g een g eluid dan van
den wind. van nit het dorp, dat achter hen lag in de
boomen klonk een oogenblik op 't g etinkel van schellen
door 't kopsehudden van een paard bewog en. Toen was 't
weer stil en alleen de wind zong een ootmoedig lied in de
wit te.
Ze liepen voort, tot waar boomen van weerskanten tegen
de Witte weglijn aandrumden. Toen sloegen ze af, om to
dwalen tusschen de boomers, waarbinnen het huis lag als
een verborgen burcht. Ze liepen door beukenlanen, oude,
trouwe beuken waren het, zonder morren en klagen oud
geworden schenen ze in hun rust; onder eikenboomen, waarvan
iedere tak volgroeid scheen na eon zich krommen in 'n worsteling. Bij een gTeppel vol lichtgroen sterrenmos zaten ze
en 't water van een smal beekje liet E l i s a b e t h tegen
Naar vingers aanstroomen en ze zagen het na, hoe het een
sprookjesschemer zocht onder lage takken, waar de varens
groeien, die het geruischloos gaan van 't water liefhebben
en zijn groenig licht.

16
En ze spraken maar weinig en liepeu rond of er geen
uren glipten, of er geen menschen met hen op de wereld
waren, of voor hen geweest, of na hen komen zouden.
Het gedempte licht scheen z66 afhankelijk van de stilte,
of het mee breken zou, wanneer een hard geluid de stilte brak.
Weinig strijdbaar maar vriendelijk wit in de donkere
gracht lag het kasteel met balcons, die uitstaken over 't
water en op den steenen hekrand Witte groote bloemvasen
droegen. Maar niemand bracht bloemen aan en de vensters
waren zonder gordijnen als oogen zonder wimpers en de
balcons waren zonder hoofsche jonkvrouwen. 't vroolijk,
licht kiezelplein v66r het huis was zonder hondeng eblaf en.
paardengetrappel, zonder kleurige, fleurig e j onkers.
Door een opening in de heg, die 't plein aan een kaut
begrensde, kwamen de man en het meisj e in een ouden
boomgaard. Ze bleven staan op 't kruispad voor de ten
ondergang neigende boomer, m oe van 't al maar voortbrengen,
ontelbare jaren. 't Gras woei om den voet van hun bastige
stammen en ging tot aan de heg, al even oud als de vruchtdragers, de lage onaanzienlijke boompj es, die eens schoon
en jong geweest waren, telkens vol bloesems, telkens vol
vruchten, of er nooit een eind aan komen zou. Daar was
een waas van herinnering over alles, een gear van herin.nering nit alles. En 't was, of onder de boomen doolde een
bleeke g eest van een kleurigen zang, van een zonnig liedeken
van de Mei, de g eest van 't heldere referein : Harba Lori
fa, harba, harba Lori fa, dat vroolij k gezwaaid was ,,eens
Meien morgens vroege" lang, lang geleden.
En achter het eens „scoen boemgardekine" rees weer
het Bosch. Hadden de boomen de herinnering bewaard aan
't zingend en klingend rij den der maag d, die Haleweins
hoofd met zich droeg ? 't Was wel ver weg in den tijd,
maar ze moesten het nog wel weten. Was H a n s e 1 ij n hier
door gevlucht en over de heide daar achter, omziende naar
den Loren „was hooch", nog weer naar „'t meisken was
jonge"P Ook dit lieten de boomen alleen maar vermoeden.
Maar gene konden ze niet vergeten : E e o n o r e, Naar naam
was gegrift in een steenen kubiek, bedekkend een oud, een-

1 i --zaam graf onder laag hangende takken op een met lang gras
bewassen eiland. Een oude burchtvrouwnaam van eene, die
Naar leven vertreurd had onder de beuken, welke nu ruischten
boven E ii s a b e t h en den stillen man of L e o n o r e's
klacht hem ontroerd had: eene, die eindelijk een schijnbare
rust vond op de plek, waar 't donkergroen, ondiepe water
om vloeide. Maar nog bij sterreschijn waart over de heide
de „zwarte vrouw" en toeft op de plaats, waar eens de geliefde gevonden werd als een onbegraven lijk, en knielt daar
neer en tracht het nand bij een to brengen.
,,Dat 's toch een_ ding: je heele 1even to zitten huileri
onder boompjes."
hij glirnIach t e h aar toe.
,,De tijd is v oorbij van „men must \V ,rk and women
must weep". Een eestige vrouw zei ers, dat ze cat ,,women must weep" zoo „onpractiseh" vond."
,,Praetiseher is het zeker aan den opbouw van ,j e ziel
to werken."
Achter hen lieten ze de beuken, 't huffs en den boom-g acrd; vdor hen lag de Witte heiwey dwars over de groene
heiden. Plotseling zeide Eli s a b e t h:
„'k Ben mezelf een beetje kwijt, ik kan mezelf niet
vinden in al die eeuweu. 'k Weet wat : ik ga doen als A 1c i b i a d e s: tot elken prijs voortleven, anders is 't slot maar
zoo'n kubiekj e op je g raf, inisschien zelfs dat nog niet . ."
Hij keek Naar strak aan. Zij giug voort :
„'k Beg rij p Loch teg enwoordig 't slechte zoo g oed. Als
ik eens grof teg en de moraal g a zondig en, dan zal ik niet
eens verbaasd zijn."
Hij schudde 't hoofd. Zij zag het.
„Ik coquetteer maar een beetj e met het leven, anders
niet. Dat is soms de eenig e manier, het in bedwang to
houden".
Ze ging en zitten aan den weg in de heistruiken. Toen
zei hij net zijn zachte stem:
„Weet u, wat mijn grootste Teed geweest is ? Niet dat
mijn vrouw stierf en mijn kind . . maar dat het kind stierf
onverzoend net het leven, terwijl ik in vrede er mee was.
O. E. II 7
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En ik kon mijn vrede niet geven. Dat kan ik ook niet aan
u en dat geeft me pijn. U behoort evenals zij tot die menschen, die niet geholpen kunnen worden. 'k Zou u kunnen
spreken van mijn God en van Jezus, Wiens volgeling ik
ben, van mijn voorzienigheidsgeloof, b.et zou u op 't oogenblik niet helpen. Alleen de zwakken kunnen nazeg gen
wat anderen vinden en uitspreken."
„Ik ben niet sterk, 'k geloof, dat u me wel helpen kunt."
,,U ziet onzuiver op dit moment."
Ze liepen voort na eenigen tijd in een zwijgen, dat niet
hinderde. Dicht bij huis zijnde, sprak hij:
„Ik kan u wel een raad geven. U moet in 't voile leven
staan en luisteren. U zult veel klanken hooren en van die
tonen een melodie vormen, een lied, waarvan do bouw van
u zelf is! Misschien is er een enkele Loon van mij, die past
in uw harmonie. U kunt de melodie van een ander niet
naneurien, al verbeeldt u zich dat soms."
Toen E l is a b e t h op Naar kamer uitzag over de velden
van koren en witte boekweit, schreide ze. Zij had de hand
uitgestrekt en hij had Naar gezegd zelf to loopen zonder
sterna, omdat ze krachtig gen oeg was.
„Ik ben niet sterk," herhaalde ze onwillekeurig. „velen
hebben me zoo genoemd, maar 'k was sterk om den wille
van hen, die me zoo noemden, om hen niet zwak to waken
door mijn zwakte. Dat was juist wat me zoo rustig maakte
tegenover hem, dat hij zoo sterk was, dat ik me kon laten gaan."
En ze vergat, dat ze 't eens zelf gezegd had, dat niemand
helpen kon, dat ze eenzaam was, ze vergat het in een inconsequentie als veel leed brengen kan in de gedachte van
den betrekkelijken mensch.
Terwijl ze aan tafel zat, stil in het geklikklak, kwam
er een helderheid in Naar, was het, of nit het duister woud
harer gedachten een stroom zich wrong naar 't licht daarbuiten. Ze dacht aan 't opgedrongen gezelschap van R o s a
als gevolg van zich laten gaan, ze dacht met schaamte aan
Naar zwakheid tegenover den stillen man, die Naar kalm
had laten staan, toen ze om onnoodige pulp vroeg en Coen
zag ze het: niemand is straffeloos zwak. Zwakheid heeft
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gevolgen naar 't uiterhjk of naar 't innerlijk, in ieder geval
wordt de ei.g en ziel gekwetst
sours ook die van een ander.
Ze kreeg het gevoel, dat ieder mensch heeft, als hij pas
lets ontdekt heeft in 't leven : of er vooreerst g een vragen
weer zouden rij zen. Deze waarheid fonkelde zoo jong en
zoo helder ! Maar die waarheid, die was oud als de wereld,
vond ze plotseling in verbazen. Toch mij n waarheid, dacht
ze. En haar oogen glansden.
E ii s a be t h vertelde het den stillen man, then ze
stonden to kijken, hoe de zon onderging.
„U hebt al dadelijk mijn raad gevolgd" antwoordde, hij,
„TJ hebt al eon heeler regel gemaakt."
„Dat had ik nog niet bemerkt", zei ze blij. „Nu v^el
ik me bepaald feestelijk gestemd."
Hij zweeg wijselijk, h j vond het nog g een tijd voor
feestelij ke stemming.
R o s a vroeg, Naar schilderij to bekijken. Nieuwsgierig
volgde E 1 i s a b e t h. Toen ze voor het doek stond schaamde
ze zich. Ze had het al vooruit veroordeeld ; nu zag ze, dat
de kleuren met liefde en warmte g esehilderd waren. E n
toch ze keek rond in R o s a's kamer, die deze wat
gezellig naar haar smack had gemaakt. E ii s a b e t h's oog
viel op eon Spiegel, waarom wat voddige draperietjes geflanst
waren en dit leek Naar een beeld van 't meisj e ; de spiege l
was niet onzuiver, maar lappen en brokken van eon schoon
geheel waren er omheen gehang en. E l is a b e t h was boos
op zichzelf, dat ze om de lapj es en franj es den spiegel had
voorbijgezien.
„Blijf j e wat bij me?" vroeg Rosa.
„Ja g rang," antwoordde ze in hoogst berouwvolle stemming. Ze voelde eon flinken deck aan Naar trots gegeven.
En onder R o s a's uiting en over kunst door, zat ze zich to
amuseeren over al 't berouw, dat ze in den laatsten tijd
had. R o s a hield beschouwingen over Shakespeare, welwillend goedkeurend en E l i s a b e t h bleef g eduldig luisteren.
Rosa zette thee en schonk in met effect-jagende manieren
en Eli s a b e t h liep niet weg.
Van beneden klonk muziek en ze luisterden.
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't Was een stuk uit een concert van B e e t h o v e n.
„Ze speelt goed," fluisterde E ii s a b e t h even.
„Is 't niet prachtig ?" vroeg R o s a opg etogen, then 't
uit was.
„Stil, wat doet ze nu ?"... .
Er klonk een met een hand gespeelde moeilijke tonenrits.
„Dat doet ze nog eens apart over, om to laten zien,
dat ze het zoo goed kan," zei E 1 is a b e t h, „en ze denkt,
dat We niets merken van 't opzettelij ke."
,.He, wat flauw !" zei R o s a verontwaardigd.
Elisabeth lachte.
„Ik zou wel altijd met mijn oogen dicht B e e t ho v e n
willen hooren !" zei R o s a met een zucht.
„Heermijntijd, hoe vervelend ! Zou je nooit eens door
een reetje van je oogleden willen kijken 9"
„Wat ben jij Loch nuchter !"
„O, 'k ben akelig nuchter ! 'k Ga weg, want 'k voel
aankomen, dat ik nog nuchterder dingen ga zeggen."
Vroolijk nam zij afscheid.
Maar toen ze alleen was, stierf de lack op Naar gelaat.
Ze sloeg de handen voor 't gezicht.
mijn God, was ik 't maar."
„Nuchter

IV.
In de helderheid van een slapeloozen Nacht.

Den nacht, die volgde, lag ze slapeloos neer. Even
was ze ingesluimerd, toen schrikte ze op en daar stond
het voor Naar levensgroot, het oude bekende verdriet. Ze
lag to staren : scherp omlijnd gingen beelden voorbij. Ze
was als een willoos schepsel, dat gedwongen werd door een
helle-macht, om al maar hetzelfde to zien en to starers
tot afmattens toe. Ze drukte Naar hoofd in 't kussen,
maar ze werd heet en de oogleden werden vermoeid van het
krampachtig toeknijpen en Naar hart bonsde. De duisternis
begon to drukken op Naar borst en greep Naar naar de keel

21
als een worgende hand. Ze strekte de vingers uit naar
licht, schuw, of het duister een dood li.chaam was, waar ze
teg enaan zou stooten.
Stil brandde het licht en afgemat lag ze neer. De
linden voor 't huffs ruischten, ze wilde er naar luisteren :
't g esuis zou zachtkens den slaap aanvoeren. Maar de slaap
had g een meelij. Ze vroeg aan 't g•esuizel der linden:
„Breng me slaap". Maar het kon geen verkwikking brengen.
Ze vroeg 't aan de herinneriug van ritselende reg envlagen.
Slaap kwam niet. Aan de herinnerin.g- van 't geluid
dat water maakt tegen koele steenen vroeg ze het: „Breng,
l)reng me slaap". Maar de slaap bleef onbarmhartig-.
Ze la ti als eel zieke. En ze dacht aan de nude nachteu
nit den tijd, dat de bewu^twording voltrokken werd aan de
ziel . Teen Ionii n eerde de • eest het hehaain lag bedwong; en
aan zijn vet. En dau kon de trioiufante geest stijgen tot
hoog ten en dales tot laag•ten en zwerven en Bolen en vrag en
en zoeken mu eindelijk in ~oddelijk dwaze hoogbeid voor
t Leven to treden en het rekeuschap to ei schen van ziju
wezen.
Dat vas een tijd g eweest van g roote heftig held, dat het
schoone fan g tiek g eliefd en het leelijke fanatiek gehaat
werd, de tijd, waarin men inderdaad zonder medelijdeu is.
E 1 i s a b e t h zag het nil: de web is lanb, die tot het
medelijden voert, lang en donker. En ze wist nu ook
dit : nog maar van verre bloorde voor Naar het lieht. Wat vas
g rooter a eweest de verrukking van 't sehoone of de tot
haat leideude pijn owl 't leelijke ? Ze ; eloofde de pi jn.
Want voor het leven haar begon to bedringen was er v eel
teer j ongg schoo u in haar gebroken.
Zij za,g hem vo6r zich, den broer, den vrind nit haar
kin derj wren, met zijn g ezicht vol van de schranderheid, die
hem zijn sehitterende carriere had doen maker. Die had
het g•ebroken in hair. Want ondanks zijn uiterlijk slagen
was hij ten onder g eg-aan, zij moist zijn hart onrein. Zij
herinnerde zieh zijn doen tebenover vrouwen : zijn neerbuigende galanterie, die voortkomt nit minachting en waar
hi j later over spotte. Zij herinnerde zich, hoe ze eens opge-
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sto ven was, toeu hij Naar op die wij ze behandelde, en hoe
ze driftig op den grond gestampt had en gezegd : „ik bedank je voor je welwillende minachting. 't Kan me nietschelen, of je een vrouw de minderwaardige in wetenschappelijken aanleg vindt : dat kan jij niet uitmaken en
dat kan ik niet uitmaken. Maar 'k wil niet, dat je me
beschouwt als minderwaardige van karakter. Ik wil 't niet."
Later pas had ze den vollen omvang van 't kwaad in zijn
ziel begrepen. Ze dacht aan den smartelijken trek om den
mood van Naar moeder, den trek, die gebleven was tot
Naar dood. Na haar sterven waren de broer en de zuster
gescheiden voor goed. Ze was toen achttien jaar en voelde
zich alleen op de wereld. En daarna was gekomen, wat
onvermijdelijk komt na iets bitters, dat een jong gemoed
vergalt, de angst voor 't leven en de wereld en de wanhopige, oude vraag naar weer Licht. De angst om al den
weedom onder de menschheid, de angst en de gruwelijke
pijn. Want de eerste eig en smart bren gt het voile besef
met zich, dat er groot leed is onder de menschen, het leed,
dat we v66r dien tijd nog maar zagen in voorafschaduwingen. Meer licht ! Maar 't was duisterder en duisterder
geworden. vrienden bleven achter bij den voortgang van
Naar ziel. Zielsgedachten, die getroost hadden, konden niet
leven in de sfeer, waar ze toefde. Menschen verlieten Naar
een voor een en de mooie dingen verminderden.
In die duisternis was plotseling jets blanks en helders
gekomen. Eerst begreep ze niet, dacht ze, dat het een
opleven was van kracht, dat nu 't licht zou dagen voor
goed en dat ze alles tegelijk begrijpen zou in een alwetende
openbaring. Tot ze zag, dat ze lief had. Ze was twintig
jaar en daarom hoopte ze, dat liefde geluk zou brengen.
En ze had gewacht ; voor kort had ze gezien, dat ze niet
meer behoefde to wachten, dat het geluk niet komen zou.
Maar ze had even lief als vijf jaar geleden, even lief, ze
moist, dat het voor altijd was.
Toch maar gewoon mijn geschiedenis, dacht ze, 't leven
is geen „twice-told tale", 't is een millioen keer verteld
verhaal. . . .
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Ze stond op huiverend in 't grauwe licht en keek uit
het raam. Daar kwam een kar aan met een traag paard.
Het bellengeklingel leek in den Brij zen morgen een satire
op 't vroolijk g etinkel in den zonnigen dag. De kar
kreunde.
,,Mijn leven is een grauwe dag, die aanbreekt, alle
g eluid er in is gekreun en satire op vroegere vroolij kheid."
In een weedom, die als een stijgende vloed verstikte, wierp
ze zich op 't bed, toen kwam de slaap, eindelijk verteederd.
Maar jets was er in de helderheid van dien nacht
duidelijk geworden : het plan in Naar leven van al maar
< ^pg even. Ze begreep niet, waarom dat ,j uist in haar leven
nioest zijn.
5leehts een paar uur had ze geslaperi, Coen stozid ze
• >ra, moe en bleek. Ze ing naar ben eden, of ze slaapwandelde.
,,U is ziek," zei vriendelijk de bekende, zachtklinkende
stem.
,,Nee, 'k ben moe, 'k heb niet geslapen."
„Dan is 't oog enblik g ekomen, om in rijtuigen to g aan
zitten. Wil ik er een bestellen :' Dan g aan we er samen
„Mawr u sliep wel," zei ze met dankbaarheid in de
o«gen. „U offert zich op."
„Volstrekt niet. 'k Heb een prachtig plan. We
wandelen eerst saren naar 't dens enbosch aan den heirand.
De morgenlucht zal u goed doen. Dan g aat u daar liggen
languit. Pat rust uit, zegt u altijd. Ik ga wandelen en
kom tegen koffietij d met proviand ; we hebben dan een
prachtige „basket-party," blijven den heelen warmen middag
in de schaduw en na den eten laten we ons heel lui voeren.
Is 't goed?"
El is a b e t h glimlachte alleen maar.
Ze volgde hem gewillig. Zorgvuldig zocht hij een
plaats voor Naar, waar ze liggen kon, waar de dennennaalden
dik gestrooid lagen.
„Kijkt u eens ! „zur Natur zuri ck" zei hij vroolijk,
„probeert u Bens."
Ze ging liggen, g edwee.
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„Ligt u zoo goed ?" Zijn stem was vol fijne teerheid.
En ineens barstte ze in snikken uit, 't hoofd in den arm.
Hij ging naast Naar zitten, vatte haar hand en zeide niets.
Toen ze wat bedaarde, klonk zijn stem weemoedig :
„Is 't leven zoo wreed :'"
nu
„Ja," antwoordde ze met een snik. „Haar nu,
huil ik niet daarom maar omdat u zoo goed voor me is."
Daar was g roote stilte. Nauw hoorbaar vertelden de
dennen van 't ruischen van de zee.
E l is a b e t h richtte zich op, Naar eene wang met warm
rood, dat weer wegstierf, de oogen nog vol tranen.
Ze glimlachte.
„Nu heb ik flog al zoo mooi gevonden, dat nooit
iemand straffeloos zwak is en ik ben nog nooit zoo zwak
geweest als nu. 't Was maar beter, dat u hard tegen me
was. Als de menschen je niet begrij pen en je den weg
betwisten, dan ben j e op zijn sterkst."
„Laten we nu maar niet redeneeren over zwak of sterk
zijn, uw physiek is een beetje in de war."
„Ja, dat zoo'n lichaam niet eens sterk genoeg is, om
de zwaarte van de ziel to dragen. De eenige verontschuldiging is, dat ze nu heel zwaar is."
„Dat weet ik."
Ze zag hem vragend aan.
,,Nu," zei hij, „'k weet niet in bijzonderheden, wat uw
verdriet is. 'k Weet alleen de mate van uw leed. Die
zelf veel smart zagen, krijgen een soort helderziendheid
op dat punt. Maar nu ga ik wandelen, straks kom ilk
terug, als u wat uitg erust is."
El is ab e t h lag stil. Zachte droomen kwamen over
Naar en Naar leed werd niets dan ver verlangen. De uren
gingen voorbij. Als gewaarschuwd sprong ze op, Coen hij
aankwam in de schemering van 't laantj e der lage dennen.
Ze lachte fielder op: hij had zijn stole over zijn schouder
en aan den stole bungelden pakj es met eetwaren, in zijn
hand droeg hij een zak. Ze ging hem tegemoet en hielp
hem dragen. Ze hadden schik als een paar kinderen die
uit waren.
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,,vat uitgerust 2" Dat was alles, wat hi,j zeide over

verrnoeienis en ellende. Ze deed haar best, vroolijk to zijn
en hij maakte het haar gemakkelijk. Op een geImproviseerde Schaal van frissche eikenblaren legde zij de helder
roode kersen; het brood schikte ze op het meest gave papier;
dat was hun tafel-arrangement en hun maal. Ze spraken
geen van beiden over zich zeif. Hun gesprek was algemeen
as iii 't begin van hun kennismaking. Ze bleven in 't
bosch en hadden een gevoel, of er nooit een einde zon
komel aau stilte en rust en of ze nooit queer zouden moeten
arbede in 't leven en aan zich zeif, of ze nooit meer
andere gelnjden zouden hooren, dais die zijil in de natuur.
E Ii s n 0 et h was haa,i• vrieiaT danldaai • v r ziju schikkin,
die ham' lieu 'zeIs(lLa1) der everige gasteui siaarde.
Moen ze t'ustig leiineiid in 't rijtuig zaten en dwars
ever (Ic gioeuie heide reden, vnlgeud dcii witteu weg, Coen
verteide ze heiui, waaraan ze 's naclits gedacht had. Alleen
van haar iiefde vertelde ze niet. Ze zweeg en de stille

man spiak: ,,hi ieder waarachtig geleefd leven is eeii vagevmTr. Dat is 1i et bewnst wordeu en het hekeereii tot betel'
leven. Wees niet bang als de viammen hoog stijgen."
Ze zaten stil naast elkaar. En ineens kwarn het; met
E Ii s a b e t h's oogen zwierf inee ' t beeld van den eenen,
dien ze lief had als vrouw, ze zag hem in de lucht, ver
reind door den wind, in 't gouden licht over de lieide.

Tot ze getroffen wend door een weg, die opliep fangs een
westelijken heuvel to midden van duistere dennenbosschen,
een breeden weg, die ljnrecht opging ten hemel vol zon
dwars door de donkerte. E 1 is a b e t h wees het den man
naast haar. Ze bleven starer en zwijgen.
De wind liet af, over de hei ging schemer spelen. En
vreemd belicht stored de witte kerk van Heidorp temidden
van de korenvelden onder den hemel met de blanke maan
en maar een seer. Doinmelig was 't geluid der wielen in
het mulle van den weg, dof de slag der paardenhoeven
tegen 't zand.
Stil was 't alles, dommelig en blank.
Dicht bij huis, zei hij:
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„Vandaag was het de sterfdag van mijn vrouw."
Eli s abet h was getroffen : den heelen dag had hij zich
em haar bewogen.
Hij Bing naar zijn kamer, sloeg een boek op. 't Grijze
hoofd leunde licht op de hand, 't lamplicht glansde er over
heen. Hij las in de spreuken van J e z u s S i r a oh, voor
hem oude, welbekende plaatsen :
„Heb uw-e ziel lief en troost uw hart, en stel droef heid.
verre van 11;
Want de droefheid heeft er velen verdorven en gedood.
Ik heb mijne handen uitg erekt tot de hoogte en mijne
onwetendheden van ha ar bemerkt.
Ik heb mijne ziel naar Naar g ericht en in reiniging
heb ik ze gevonden.
Legt uwen pals onder het juk en uwe ziel nerve onderwijzing aan, ze is nabij om to vinden".
Toen bad hij.

V.
Een Liefdesgeschiedenis en een vervuide Begeerte,
„Er zijn twee nieuwe gasten gekomen", vertelde D i n a,
die E 1 i s a b e t h's kamer ordende, terwijl deze zelf bezig
was, jets to zoeken.
D i n a was geen coquet kamermeisj e met een wit mutsj e,,
znaar een stevige boerin met grove handen, stijf weggetrokken gelig Naar, een breed gezicht, waarin de oogen
schuin geplaatst waren en een mengelmoes van kleuren hadden en met een grooten trouwhartigen mond. De uitgebogen
rug, de zware stap en de gespierde armen spraken van materieelen arbeid. Ze had aan El is a b e t h verteld, dat ze
weggegaan was van de hoeve, die eenzaam op de hei lag,
waar 't maar zwaar werken en niemand zien was; hoe ze
pas hier gekomen was, waar tot verbazing van Naar toehoorster, zij het volstrekt niet druk vond en hoe ze volstrekt
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niet verlangde naar 't heeng aan van de g asten, want dan
was het gedaan met de gezellig heid, dan kwam de winter
en de stilte en zag ze niemand weer dan haars gelijken, en
de groote-lui hadden toch al_lemaal iets anders over zich,
i
jets heel plezierig
s om to zien. D i n a noemde alle stadsmenschen groote-lui.
„Er zijn twee nieuwe gasten gekomen", herhaalde D i n a,
toen ze bemerkte, dat E ii s a b e t h Naar niet g ehoord had.
„Zoo 1" zeide deze flauwtj es, de g edachten ve • weg.
en meneer met zijn moeder. Je kan op slag zien
dat het echte groote-lui zijn. Hij is 't veel mer dan al
die andere meneeren, die hier geweest zijn. Hij draagt
heelemaal witte pakken met blauwf streepj es. 'k (ieloof,
dat het flanel_ is. En g ele schoenen. En 'k heb g ezien , dat
hij rose en 1i i tblauwe boordeil bij zich heeft. Dat is toch
echt mooi !"
„Prachtig ", verklaarde Eli s a be t h plechtig.
„Daar belt-ie."
Weg was ze, het bed half opg emaakt lateu d, de deur
wijd open. Elisabeth hoorde bevelen :
„Meisje, poets die schoenen dadelijk eu breng ze weer
boven . . . Direct".
„Ja meneer," klonk het onderworpeu.
D i n a kwam voorbij, de bewuste g ele Schoenen v6or
zich uit dragend als jets kostbaars. Maar halverwege de
trap zijnde, keerde ze zich one en kwam met een versiagen
gezicht in E 1 is a b e t h's kamer, al s een die plotseling zich
de kracht voelt ontzinken om een g rootsch werk to beg innen.
„Juffrouw," zei ze aarzelend.
,, vat is er '" vroeg E 1 is a bet h vriendelijk.
,,Nu kan ik wel zwarte schoenen poetsen, maar g ele
heb ik hier hog nooit gehad."
El is a b e t h, 't lachen bedwingend, hielp Naar terecht..
D i n a 's gezicht klaarde op, er was verlichting in Naar
heele houding. Ze wilde vlug hen gaan, maar ze keerde
zich nog even om.
„Maak ik uw bed wet goed op 2"
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„Best poor."
Toen verdween ze in zenuwachtige haast.
E l i s a b e t h ging naar beneden en bedacht, waarheen
ze gaan zou. Ze was alleen vandaag, ook morgen zou ze
't zijn: de oude vrind was weg, een kennis in de buurt
gaan opzoeken, een vroegeren leerling van hem, had hij
gezeg d.
„Geeft u dan les," had ze verbaasd g evraag d.
En hij had Naar kort verteld, dat hij niet g ereg eld
doceerde, alleen maar zoo nu en dan diegenen hielp, die
vooruit wilden en niet konden door materieele omstandigheden. Eli s a b e t h had niet g eweteu, wat op die mededeeling to zeggen. Nu was hij peen en ze voelde zich
eenzaam, liep doelloos road. Ze keek wat naar de paarse
tint, die over de hei kwam, wat naar 't gewemel der fijne
schapenvoetjes in contrast met de loome koppen, maakte
een praatje met den herder, kek in een schaapskooi en
ging dan weer verder. Maar er lag voortdurend iets
zwaars over haar den ken. Ik kan niet meer alleen zijn,
dacht ze ontmoedigd en Loch zal het noodig zijn over
enkele weken. Was dan alle heerlijkheid van ontmoeten
maar om de droefenis der scheiding
E l is a b e t h liep to peinzen, den.kend aan de groote
vraag, waarom het al betrekkelijk is, waarom 't vergankelijke, waarom het roepen van begeerten, die niet vervuld
worden door 't leven ; waarom dat menschelijk begeeren en
dat goddelijk begeeren, waarom de kennis van de ijle sfeer
en de machteloosheid Naar to bereiken.
Onder de linden zag ze een vrouw zitten, 't gezicht
eenigszins afgesloofd. Naast Naar stond een jonge man,
gebiedend door jeugd en kracht, de fiets in de hand.
E l is a b e t h herkende den held uit Din a's verhaal
aan 't Witte pak met de blauwe streepj es en aan de gele
Schoenen, die nu glommen met bij zonderen glans.
Hij Wilde opstijgen.
„Zal je voorzichtig zijn P" vroeg de moeder.
„Ja, ja," zei hij ongeduldig, rimpels in 't voorhoofd.
„wanneer kom je terug ?"
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„Dat zult u w el zien."
Hij reed weg. D i n a stood aan de deur en zag hem
na met den blik, waarmee een sterveling een verdwijnende
godheid na een bezoek aan menschen moet hebben nagezien. Ze ging naar binnen 't hoofd wat gebogen.
't Was leegg voor 't huffs: de oude vrouw in 't hoekj e
scheen geen plaats in to nemen. E Ii s a b e t h tuurde wat
in een courant tot ze plotseling zagg, hoe moederziel alleen
de nieuw aangekornene daar zat. Het ,j ong e meisj e g ing
naar Naar toe en sprak Naar aan, er kwanl een bhjde trek
om den_ moeden inond en lets vertrouwelijks in Naar does.
tegen E ii s a b e t h. Zij sprak ook over haar noon, over zijn
knapheid, zij n >poedu afstndeere n, de earri^re, die hem
waehtte als advocaat. 't Was een heel ding geweest, hem
alleen op to voederi, uiaar au was hij er bijna. Wel heel
veel was hij we •, inaar ze kon 't zieh goed begrijpen, dat
hij ender gezelsehap zocht : zij begon oud en saai to worden.
't Verhaal was doodgewoon, maar E ii s a b e t h hoorde
er een opgedrong eu blij moedi.g heid in en g emaakte luehtig heid. Het rnoede g ezicht voor Naar, sprak zi jn tail.
De oude g esehiedenis van P e r e G o r i o t en K i. n gg
L e a r, dacht E ii s a b e t h; minder titanisch en minder
schokkend, burgerlijker maar even treurig.
In vollen reu kwam hij terug ; de moeder was naar
Naar kamer b egaan, om alles uitgepakt to hebben, tegen
dat hij weer kwam.
„Is er niemand, om mijn fiets aan to pakken :'" vroeg
hij aan D i n a, die weer present was.
„Geeft u maar hier," zei ze gretig.
Zwaar en stevig stond ze naast het snelle, slanke oriel,
onhandig to doen.
„Zeg, een beetj e voorzichtig."
Dina werd bloedrood.
„A a r t, A art !" riep ze, bijna angstig.
De knecht kwam ter hulp.
„Schoonmaken, meneer
„Natuurlij k."
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Hij ging naar binnen. Dina had een onrustigen,
pijnlijken trek op haar eerlijk gezicht.
Later, in den schemer, kwam R o s a.
„B et t ek e, ga je mee wandelen ?"
„Ja, goed."
„Nu leg ik eens beslag op je, nu je vriend weg is.
Hij is erg interessant, he ?"
„Woest interessant."
Ze liepen voort, Elisabe t h rustig luisterend naar
R o s a, die haar in hinderlijken ijver de lucht en de hei
uitlegde.
01) den terugweg kwam er iets wonderbaars over
Elisab et h. Dat wonderbare, wanneer had ze 't ook gevoeld ? Als hij kwam in de verte, zonder* dat ze hem zag.
Coen zij bij 't huis kwamen, was de moeder alleen
gelaten door den zoon, die haar eerst, op een kaart turend,
tochten voorgeschreven had. Nu klonk zijn stem halfiuid
zingend van binnen. Naar buiten kwam licht met heel
zachte muziek. Verder was het donker, de maan liet alleen
maar zien, dat er jagende wolken waren.
Printemps qui commence
Et rend respOrance
Aux coeurs amoureux.

Dina kwam naar buiten, bleef bescheiden achteraf
staan, doch z66, dat ze door 't raam in de kamer kon. zien.
Hij had nu een zwart pak en een rose boordje aan. De
meid stood onbewegelijk, de boezelaar schuin opgeslagen,
de handen rood en week van zeepsop. Hij speelde alles
wat hem in de gedachte kwam en dat was veel. Maar telkens weer kwam hij terug op die 44ne melodie : Printemps
qui commence.
Dina begreep niets van de woorden, maar ze herkende
de muziek.
„Love at first sight", dacht Elisa bet h. Zij had tot
nu met Dina graag gepraat, maar toen zij daar die grove
figuur zag staan, ging het hart van de vrouw uit tot dat
van de andere. Stolid ook zij niet to luisteren buiten in
de duisternis naar een stem, die zong van liefde, maar niet
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voor Naar ? En 't verlangen, dat stiller geworden was, werd
nu weer heftiger. Een paar flinke, afmakende accoorden,
Coen kwam hij in de deuropening staan, los leunend tegen
de post, docker en forsch tegen 't licht. D i n a ging naar
binnen. E l i s a b e t h zat bijna onzichtbaar in den versten
hoek met R o s a. Ze hadden stil zitten luisteren en E 1 i.s a b e t h 's g evoel v oor den gebiedenden j ongen man was
zachter g eworden.
Plotseling een recht aankomeud licht, dat zich boven
den weg bewoog, toen een g eruisch en iemaxi d sprong van
een rij wiel af. Er vas een beg roeting tussehen den man,
die aau de de ur stond en den man, die afgesteg en was,
vroolijk en hartelijk..
E ii s a I) C t h verroerde zich niet. 't Was de stem, die
ze verlau g d had to h corm . Ze verbaasde zich niet over het
toeval: ze wist, dat het seven, wat toevalligheden betreft,
gelijkt op een sensatie-stuk.
Ze hoorde hens vertelleu, dat hij op Heidorp kwam
overnachten.
„Je moest maar een paar dag en blijven."
„Misschien doe i.k dat wel".
Ze ging en samen de crude moeder opzoeken. Hij zat
met den rug naar de j ong e mei.sj es en praatte. E ii s a b e t h
luisterde naar zijn stein, ze kon niet duidelijk hooren, wat
hij zei.
„Ben je moe ?" vroeg R o s a.
„Ja, 'k ben moe."
Er was in den klauk van hair stem een diepe Loon.
Ze lag stil. Ze zag hem half belicht. Hij was bleeker en
magerder, dan toen ze hem 't laatst zag, een j aar geleden.
Ze sloot de oogen. Vas het werkelijk zijn stem . . . . of
was het de herinnering ervan . . .
„Zou je niet naar bed g aan ?" vroeg R o s a, toen E 1 is a b e t h zoo stil bleef liggen.
Deze sprong in eens op.
,,Dat is 't verstandigste, wat ik doen kan."
Ze ging naar Naar kamer, hem vermijdend. R o s a ging
mee naar binnen. E l is a b e t h talmde niet; ze lag onbe-
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wegelijk op de witte kussens. Er werd op de deur getikL
„Ik ben 't," sprak R o s a's stem.
„Is er iets ?"
„Mag ik binnenkomen ?"
„Jawel."
't Was niet donker in de kamer. De maan maakte een
raam van licht op den vloer.
„Ik kom even naar je kijken, je zag zoo bleek daareven."
„Dat is heel lief van je. Ik ben heel wel."
„Jok je niet? Kan ik iets voor je doen ?"
R o s a zat op den rand van 't bed, nog gekleed. E 1 is a b e t h zag Naar onduidelijk.
„Dank je," antwoordde ze mat. „'k Wou alleen maar
graag slapen."
„Dan ga ik weg. Sta m orgen niet to g auw op."
E ii s a b e t h gaf geen antwoord weer. R o s a ging
zachtj es peen.
Nu was ze alleen in de kamer met het witte licht van
flonkerende, zwijgende maan. Daar was geen Wilde smart
in haar, die doet uitschreeuwen, maar de pijn, die den
mond stow maakt en 't lichaam als dood. . .
Daar lag zij.

VI.
De aankondiging van B e g e e rt e s flood.
Ze stond midden op den weg, die langs 't huis liep,
in den morgen klaar als kristal. Ze bedacht, dat ze wat
proviand zou bijeenpakken en den heelen dag gaan kampeeren op de hei. 't Was een vlucht, dat wist ze; maar
ze wist ook het einde van Naar kracht.
Vroeg was ze opgestaan, om hem niet to ontmoeten
aan 't ontbijt. Nu wilde ze zich spoedig gaan klaarmaken
voor een dag zwervens.
Daar staande, voelde ze hem komen achter Naar uit
het huis. Ze zag niet om. Ze worstelde even om haar
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hij Naar aansprak. Hij Wilde het gesprek voeren op den
Loon van oude kennis, maar zij kon dien Loon niet vatten.
Ze bemerkte, hoe hij Naar nu en dan oplettend aanzag,
later begreep ze, dat hij haar koel vond. Hij vroeg naar
Naar werk ; ze antwoordde ; maar plotseling g bleef ze half
in een zin steken zij zag Naar du delijk de schaduw van
't voorbije ook op zijn gelaat. Maar pier speelde er geen
glans door en de oogen stonden vermoeid.
Handig sprong ze over het hiaat in haar zi.n been.
Ze moest aldoor zien naar bet gezicht, waar geen Licht
over was, tot hij even lachte den glanzenden lack van
de reinen van hart.
El i s a b e t h voelde eeu o n troering, de heftig e als
droef'enis en geluk elkaar ontmoeten in een menschenziel.
Abrupt brak ze het g esprek of en ze ging peen naar
de onein dig bloeiende heide. Ze liep snel, haar hart een
bewogen zee, haar hoofd een verward verhaal. Ze liep
maar door, alleen ziende en hoorende naar zich zelf, niet
naar de hei, de zuivere zon en den wind. Maar ze zag,
zonder to begrijpen.
Zoo dwaalde ze den heelen dag.
De kalmte van den avond kwam over de donker paarse
vlakte. Stil werd het licht en stil werden de kleuren.
Toen was het, of er een strijdend joelende menigte gedachten,
aftrok in haar. De stilte kwam, suizend zacht kwam ze.
Zachte verlangens voeren Naar door de ziel, to zijn:
Het avondlicht, dat de stof van zijn weg g oud-schemerend
maakte.
Het bock, dat hem verkwikte.
De slaap, die over zijn oogen zweefde.
Haar eigen begeerte roerde zich niet, veeleischend
en druk.
Er kwam een glans in Naar. Dat was de verheldering
over de begeerte, die ster y en ging, de begeerte naar g ewoon
g e] uk. Die arme menschelijke begeerte met Naar spontaan,
heftig leven ; Naar was gang ekondigd de roerlooze dood.
Maar sterven zou ze in glans. En in dien glans begon
3
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een bloem to bloeien, de blanke bloem van 't medelijden.
De begeerte zou sterven en de bloem bloeien : dat was
de profetie van haar ziel.
De bruine wieken van den grauwen molen stonden
stil tegen de donkerblauwe oostelijke lucht, de boomen
waren donker en verroerden zich niet; naar de schaapskooi
met het rieten dak keerden de kudden. De boekweitwerkers
gingen huiswaarts.
En 't was E ii s a b e t h, of ook Naar ziel na veel zwervens huiswaarts ging keeren.
Nog vb6r ze bij de linden was, wist ze, dat hij er niet
meer zijn zou. Ze was niet verbaasd, dat hij inderdaad
peen was gegaan. De man met het lanellen pak vertelde
Naar dat hij niet wilde blijven, 's middags al vertrokken was.
„Jammer, want het is een bovenstbeste."
„Ja," zei Elisabeth.
„Hij ziet er slecht nit, 'k geloof, dat hij zich overspant."
„Ja," zei Elisabeth.
Zij Bing naar Naar kamer, in Naar was alleen droefenis
om zijnentwil. Haar eigen smart lag op een afstand
bewegingloos en ze zag er naar, verwonderd, dat het de
hare was.

VI.
De Voorbestemden tot Leed en tot Ondergang.
De jonge, nieuwe dag rees over de huizen en boomen
van 't dorp en over de bloeiende heide de Zondagmorgen
rees in stralen en in sti lte.
In de vroegte lagen de brink en de zandwegen, glad
gestreken door den ochtendwind, of nooit een voet hen betreden had, geen mensch hen genaken zou. In de smidse
leefden geen vlammen en gloeide geen ij zer onder de zware,
neervallende hamers ; luiken verborgen het doode zwart. De
molenwieken draaiden niet, Been kudde trok uit, Been paard
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stapte voor een vroegen wages en liet de schellen tinkelen.
Zelfs de boomen stonden in zwijgenden eerbied voor
den sabbath.
Er lag een wag s over den jongen dag, die, al rij tend,
op de huizen en boomen zijn teeren sluier liet rusten. Het
was het waas, dat schemeren kan op een j ong gezicht, waar
nog niets over peen grog, maar waarvoor het leven van
verre wacht.
„De dag des Heeren," zei de stille man.
„De dag des Heeren", zei E Ii s a b e t h voor zich peen.
Ze verroerden zich niet: iedere geruchtmakende bewegiug sheen oneerbiedig.
Maar ook flu wachtte het Leven. De Fleur van een laag
h uisj e werd met geraas geopend, een Juan trad naar buiten.
En 't was voorbij.
„Morgen komt mijn zuster.
„Waarom ik nooit van haar sprak :' omdat Naar leven
zoo treurig is. Ik spreek er Bever niet over. Maar nu u
Naar zien zult, wil ik u haar g eschieden is vertellen. Die
is maar kort : Ze was Jong en vroolijk en had lief. De
man, van wien zij hield, hield ook van Naar en had een
uitnemeud karakter. Ze zouden over enkele m aanden
trouwen, toen verdronk hij."
Hij zeide dit kalm, feiten constateerend. Maar zijn stem
beefde even, Coen hij liet volgen :
,,Dat heeft alles in Naar verwoest : vroolijkheid, geluk
en g odsdienst."
„Arme ziel !" zei E ii s a b e t h voor zich starend.
„Ze heeft geen houva st meer in 't levee. Ze klampt
zich nu aan den een en dan aan den ander vast; in den
beginne deed ze het aan mij ook zij is niet to helpen :
niet omdat ze krachtig is en zelf gaan moet, maar omdat
de verwoesting in Naar zoo groot is. Als ik ooit de kleinheid van een menseh gevoeld heb, dan is het Coen geweest
Coen ik haar zag ondergaan en niet redden kon. . . Nu
plotseling, Coen ik haar toevallig ontmoette en ze me hoorde
spreken over de hei, kreeg ze een idee, dat ze hier moest
wezen. U wilt wel goed voor Naar zijn :'
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Elisabeth gaf hem de hand.
„Er zijn toch nog L e on or e's," zeide ze peinzend.
„Die zullen er wel altijd blijven."
Wat later zeide het meisj e :
„Herinnert u zich, dat ik u vertelde, hoe ik een plan
ontdekt had in mijn leven, een plan dat bestond in 't
geven van alle liefs ? In uw leven zie ik dat plan ook.
A Iles gaat voorbij : lieve menschen, lieve dingen. . . als
droombeelden... 't leven is maar droom. Maar een onrustige !
't Vermoeit zoo al dat zien komen en weer nastaren."
„Als er niets was, dat bleef."
„Ja, hoe onverstoorbaar gaan de natuurwetten door.,
Ondanks alle evolutie veranderen ze niet."
„Ondanks alle evolutie,
de wetten voor den geest
veranderen niet."
Eli s a b e t h zag den stillen man oplettend aan.
„Mag ik u een parabel vertellen ?
Ergens op de wereld was een bron. De geheimzinnige
werkingen onder den grond, de verborgen voorbereiding,
die zag niemand, maar wel zagen de menschen den drang
en het to voorschijn-wellen van 't water in de zuivere zon..
Die bran noemde men de bron der Waarheid of de Goddelij ke Bron .
En er kwamen menschen met hunne kruiken, stoeiende
jeugd en gebogen ouderdom, - kleurige jongeren en grauwe
ouderen en vulden de vaten met water, sierlijke schenkkann.en, eenvoudig gevormde, grove- en fijnbewerkte, kleine
en groote. Maar wat deed worm, bewerking of grootte of
of toe tot den card van het levende water?
Eeuwen achtereen gingers de menschen uit, om de
bron to zoeken en de verkwikking van 't water. En som.migen maakten het water troebel, omdat de schenkkannen
verwaarloosd waren en sommigen zagen, dat er maar ^^n
ding noodig was en dat was zuiverheid. Nog altijd in de
hitte van den dag zoeken de menschen de koelte van 't
levende water. Nog altijd wordt het water troebel in de
onreine vaten en blijft het fielder in de zuivere. Maar het
water, dat opwelt is onveranderlijk.
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Daar zijn er, die klagen, dat hun kruiken niet grooter
of sierlijker zijn. Dat zijn zij, die vergeten, dat het eene
noodige reinheid is.
Daar zijn er, die 't bestaan van de bron niet vermoeden.
Dat zijn zij, die onbewust levee in de kalme schaduwen,
spelend met allerlei lieve dingen, hun leefdag lang. De
meesten van ons beginnen z66; onbewust, en afgeleid door
vergankelij ke dingen. Maar dan worden ze van ons afgenomen en dan hebben we pijn en verdriet, maar later, als
we de bron g evonden hebben, dan zien we, dat het wij sheid was, die ons ontnam, waar 't hart aan ping. Die laatsten zijn de voorbestemden tot teed, niet voorbestemd volg ens eels willekeurig besluit, naar v olg ens de streng rechtv aardige wetter, die g Best en lichaam beb eerschen.
Daar zljil er, van wie genorlen wordt, en die niet voortgaan kunnen. Dat zijn degenen, die geholpen moeten worden als ze to helpen zijn. Soms bezwijken ze, alweer
volg ens de streng e wetten — voorbestemden tot onderg ang ."
Hij zweeg .
Toen zeide Elisabeth:
„En vindt u dat rechtvaardig :'"
Hij zag Naar aan met zijn rustige oogen :
„Battles are lost, in the same spirit in which they are
won" . . En dan, de voortgaanden worden nooit met rust
g elaten ; denk vooral niet, dat zij het g emakkelijker hebben.
Bovendien bestaat niets zonder tegenstelling."
„Waarom zijn we zoo onvolmaakt, dat we ons laten
afleiden, waarom zoo betrekkelijk, dat we niets begrijpen
zonder teg enstelling ?"
„Dat weet ik niet."
„Maar hoe vindt u dan troost in uw parabel ?"
Hij glimlachte, zijn mooien glimlach.
„Ik heb in 't leven rondgezien en bemerkt, wat ik formuleerde in een zwakke gelijkenis. Ik heb de klachten gehoord ova zoogenaamd onrechtvaardig lijden van degenen,
die zonder zonde waren en 'k heb gezien, dat het goed was.
Ik heb ook bemerkt, dat iedere schuld zich op aarde wreekt,
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en gezien, dat ook dit goed was. Die formule is voor miJ
een wetenschappelijke. Ziet u dat ?"
„Ja, 'k begrij p u."
„Maar ik heb ook geloof. Pat begint, waar de wetenschap ophoudt, n.1. bij de vraag : waarom is alles betrekkelijk ? En mijn geloof zegt, dat ook dit goed is."
„Hoe kunt u dat ?"
„Als ik als doel van mijn gaan gevonden heb een bron,
waarvan het water me verkwikt heeft, kan ik dan zeggen,
dat de weg daarheen niet goed was, of dat de duistere oorsprong niet goed is ?"
Ze spraken niet weer en keken naar de kerkgangers^
De klokkentonen gingen uit over de heide met lichten
klank en over de Witte heiwegen kwamen de rustende
werkers aan op de Witte kerk met de leizwarte spits,
waar omheen een zwaluwzwerm dwarrelde. De kerkdeuren
stonden open; op de blanke muren en de blaukbehuifde
hoofden viel het licht gedempt zonnig. Jonge gezichten,
helder uit het strakke wit, staarden naar 't groen buiten ;
oude, kahn als de hei zelf, waren gebogen.
De kerkdeuren werden gesloten.
De in heiligheid begonnen Zondag eindigde in getier
en dronkenschap ; er werden stemmen gehoord, waar de
heistilte bevreemd naar luisterde.
Ook onder de gasten heerschte een rumoerige stemming, er werd veel piano gespeeld en gedanst. D i n a's
held weerde zich dapper. Zij zelf stond buiten to kijken,
op z'n Zondags gekleed, de muts af, het befj e kleurig,
aalles zorgvuldig behandeld. Eli s a b e t h trof de afstand
tusschen de licht, elegant gekleede jonge meisj es, waarmee
hij zich voortdurend bezig held, en de boersche eenvoudigheid van de meid, die weggeroepen werd uit de beschouwing, waarin ze verdiept scheen, om zware emmers water
aan de koe to brengen in den donkeren stal. En daarbinnen was licht en opgewondenheid en elegance en jeugd
en muziek.
D i n a Bing weer op Naar oude plaats staan, Coen ze
Naar werk verricht had. El is a b e t h voegde zich bij Naar.
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„Kijk dat dansen, ik vind het prachtig", verklaarde
de meid.
„Zeker is het aardig, om to zien."
„U moest ook meedoen. Daar begrijp ik nu niks van,
dat u mee kunt doen en her blijft staan."
,,Ik ben 't een beetj e verleerd."
„Och kom," zei Din a ongeloovig. „'k Wilde dat ik het
ook kon ; wat moet het prettig zijn zulke mooie manieren
over je to hebben."
En door dit enkele gezegde, dat begeerte naar vreugde
licht verried, leefde ze ook weer op in Eli s a b e t h die
krachtige begeerte, worstelend met den dood.
De stille man zat intusschen op zijn kamer en dacht
aan erude Zondagexl ; de m orgens in een stemmig • kerkj e ;
"t weg; soezen under de preek, wanneer die handelde over
verzoening met God, borgtochtelijk rniddelaai•sehap of een
spookachtig en , v ehijn ; of aan_ J e z u s, maar 't luisteren als
de prediker „een b oed woord van C h r i s t u s sprak ;" de
middagen , als hij lang e wandelingen maakte met zijn wader;
de avonden, gevuld met de nude, gewijde liederen, die zijn
moeder zong.
Nu hij den Bijbel voor zich legde zong het nog in
hem na : „Es ist emn Reis entsprungen." Zijn gedachtengang van 's morg ens voortzettend, las hij in 't evangelie de
zaligsprekingen over alien, die ontberen. IIij bleef daarna
peinzend bladeren in 't oud, eerbiedwaardig boek, wijsheid
bevattend voor vele riehtingen en volkeren, dat hij door
alle lezen keen trouw gebleven was, waar hij zich telken s
weer tot wendde, als tot „het boek der boeken".
Zijn oog viel, al bladerend, op &n enkelen regel :
„Troost, troost mijn yolk !"
Die woorden bleven hem bij, ook den volgenden dag
en hij sprak ze uit voor Eli s a b e t h, die het vers uit
Oud-Israels poezie bewaarde in Naar hart. Het klonk weer
in Naar op, toen ze een troosteloos gezicht voor zich zag,
een smal, donker gelaat, dat niet meer pathetisch was,
maar bang maakte ; zijn zuster was gekomen. Het jonge
meisj e voelde zich niet op Naar gemak, maar ze beheerschte
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zich en Naar stem werd onwillekeurig zachter, Coen ze
begon to spreken. Dat had ze geleerd in eigen verdriet,
in to gaan in den weedom van een ander.
Er kwam een man voorbij met hoogen hoed en Witte
das. Hij groette en de stille man groette terug. De bittere trek op het donkere gezicht werd een spotlach.
„Ben je nog altijd zoo naief, zoo'n praatjesverkooper
to gelooven a"
De stille man zeide niets.
„Kijk eens," zeide E ii s a b e t h tot hem, „er is een
zonnebloem nit."
Daar stond de bloem met een duister hart, maar stralen
waren er omheen en er was een goudkleurig waas over 't
zwart, alsof daar een afstraling overheen ging van 't licht
rondom.
„M a r i a n n e, zou je nog niet wat gaan rusten :'"
„Ja," klonk het moedeloos. „'k Wou alleen, dat ik
geen trap op moest."
„'k Zal u helpers," zei E l is a b e t h opgewekt.
Zwaar leunde ze op het meisj e, die gevoelde, of 't een
geestelijk gewicht was, dat op Naar rustte en geen lichamelijk.
E l is a b e t h zorgde voor Naar als voor een ziek kind, dat
ze jaren gekend had.
In eens vroeg de moede met lets wantrouwends :
„Waarom is u zoo vriendelijk voor me ?"
El is a b e t h had de tegenwoordigheid van geest hartelij k to lachen.
„Wel, dat weet ik niet. Ik denk, dat ik zag, hoe
moe u was en dat ik me zelf sterk voelde. Denkt u ook
niet ? Helpen is dan zoo natuurlijk."
„Als u van plan is, dat altijd to doen, dan verbruikt
u alle kracht voor een ander, tot u uitgeput is. U ziet
er naar uit, die dwaasheid door to voeren ; u is van die
soort, die in alle mogelijke opzichten to snel leeft, to
kwistig is met Naar krachten. Enfin, dan is 't gauw gedaan."
„Zou u nu niet gaan slapen in plaats van over mij to
philosofeeren ? Anders doet u, wat u van mij dwaasheid
viudt."
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Beneden gekomen, zat Eli s a b e t h eerst zwijgend bij
den stillen man.
,,Willen we oploopen 7" vroeg zij.
Ze ademden de fijne heilucht. De bijen gonsden.
,,'t Is erger dan 't geweest is," zei hij. ,,Vroeger was
ze alleen inaar bitter en had ze nog iets vifs behouden.
't Is me, of nu ook haar lichaam lijden gaat."
,,Misschien wordt ze hier krachtiger."
Hij haalde de schouders op.
,,Domnme menschjes zjii we Loch. Denk , je, dat ik er
in den beginne pit aan getwfeld heb, haar to kunuen
helpeii 7 We willen ins heele Pelf geven. * . we kunnen
Loch niet m&er. . . en zeifs dat wordt waardebos geaeht.
Dan kijken we verbaad p. Teii slotte worden we er he
droefd om."
Ze zaten op een koogte, een schaduwgevend dennenbosch achter hen.
Hij hield haar hand vast.
,,Later, als we de bron gevouden hebben, dal zien we,
dat het wijsheid was, die ons ontnam, waar 't hart aan
hing," sprak het meisje.
,,'t Is somns goed herinnerd to worden aan zijn eigen
woorden. We kunnen niet altijd gevoelen, wat we weten."
Zacht streelde hij haar hand.

VIII.
Een Talisman.
In den duisteren nacht had een donderende stem den
zone er bevolen, heen to gaan. De boomen en de wind hadden samen gekermd om al 't schoone, dat ze zouden moeten
derven. Nu lag de wind uitgeput en de boomen stonden
stom: de sfeer rustte op hen als een zware hand. En de
boomen moesteu 't nu wel bekennen aan zichzelf, dat hunne
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blaren bruine vlekken hadden, dat de zomer gesloopt werd
en sterven ging. De zon bleef weg.
Eli s a b e t h had met R o s a over de hei gewandeld in
stevigen stap en nu kwamen ze thuis, R o s a met een heele
heistruik, die in bloesems uitgebarsten scheen en Eli s ab e t h met bleeke, g eurige kamperfoelie. Het meisj e liet de
bloemen in water opleven voor M a r i a n n e, die loom in
een gemakkelijken stoel zat en vertelde Naar en den stillen
man van schaapherders en kudden en van de bloeiende hei.
Er kwam een vrouw voorbij met een haveloozen kinderwagen, die twee kinderen en wat voddige pakken bevatte.
Zij zelf zag er helder gewasschen uit en had een kleurigen
doek over een versleten jak aan. 't Gezicht was regelmatig
en stomp. Ze vroeg om geld.
„Heb je ggeen man weer?" vroeg Elisabeth meelij dend.
„Die zit in de gevangenis."
„Waarom ?" vroeg de stille man, toen Elisabeth zweeg.
„Ruzie met de politie."
„Als je 't gelooft," zei M a r i a n n e binnensmonds.
„En wanneer komt hij er uit ?"
„Overmorgen. 'k Ga nu n aar de stad, waar-ie zit."
„Je bent daar wel ver van af," zei E 1 i s a b e t h.
„'t Is her beter. Daar is pier wel een schuur of een
hooiberg, waar je slapen kunt. Ik kom van buiten, dan hou je
't altijd beter uit op de hei, dan in een vunzig hok in de stad."
„Is er dan in de plaats, waar je woont niemand, die
je helpt ? Geen geestelijke, geen predikant, Been armbestuur?"
„De domine wit me niet helpers, omdat mijn man katholiek is en de heeren niet, omdat ik tot de Roomsche
armen behoor, zeggen ze ; en de pastoor niet, omdat we niet
getrouwd zijn."
Daar was een stilte.
„Als ie nu weet, dat de pastoor en de kerk ons wel
zullen helpen, als ie me trouwt, dan doet-ie 't misschien
wel. Dan moet ik eerst Roomsch worden. Maar dat is me
't zelfde."
„Hiernaast woont de Bakker, troop daar brood," zei de
stille man.
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De vrouw dankte onderdanig.
„En dat is nu alles wat we voor Naar doen kunnen op
't oog enblik", zei hij met een zucht.
„Dat zijn nu ook schepselen Gods," spotte M a r i a n n e.
„Als ik toch de wereld niet beter had kunnen scheppen dan
ze is, dan had ik 't maar gelaten."
„Nee," zei E ii s a b e t h heftig. „Dat, dot is menschenwerk. 't Is maar gemakkelijk om to zeggen, dat het God
was, die het deed worden dit kwaad."
„De boom der kennis van g oed en kwaad werd in 't
paradijs geplant. 'k Heb dat altijd een dwaasbeid van God
gevonden."
Er kwam een pijnlijke trek op 't gezicht van den man,
die 't aanhoorde.
„Alles onvolmaakt," zei E ii s a b e t h droomerig.
„Weet u het, waarom ?" vroeg de sombere vrouw, plotseling levendig .
„Nee, rnaar ik g eloof, dat het g oed is," zei E 11 s a, b e t h
lang zaam en den man aanziende,
„Hoe kan u nu g oedvinden het bestaan van zulke schepsels, als we daar zagen."
„Dat zeg ik niet: Z66 onvolmaakt is de wereld, dat het
ontstaan van armoede mogelijk was, van materieele armoede.
Geschapen werden er slechts armoedigen naar den geest.
Maar zoo onvolmaakt is de wereld niet, dat ze niet tot bewustzijn komt van wat voor kwaad ze begaat aan de arrnen.
Dat bewustzijn komt in den vorm van bevoorrechtingsgevoel.
Het komt allerweg en. En dat is 't begin van herstel."
M a r i a n n e stond op en ging been.
De stifle man zeide tegen 't meisj e :
„Soms heb ik hoop, dat je haar wat bij zult brengen.
Sedert ze weet, dat je niet naar de kerk gaat, kan ze
weer van je verdragen zonder spotters dan van mij."
Er kwam blij d schap in El is a b e t h 's oogen.
„Ik wilde, dat het waar was, voor haar, voor u en
voor mij."
D i n a kwam naar buiten en droeg een glas spuitwater met wij ding naar den jongen man, die tegen zijn
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doodelijk vermoeide moeder de genoegens uit zat to meten
van den tocht, dien ze juist achter den rug hadden. Achteloos nam hij 't glas aan, zonder D i n a aan to zien, die
een schoone witte schort aan had.
Eli s abet h tuurde er naar en zat zich tegelijk to verbazen, d it ze gesproken had, als ze gedaan had. Want ze
had herhaald, wat de stille man korten tij d geleden tot
Naar zeide. Toen was het langs haar afgegleden, nu leefde
het in haar en dat levee openbaarde zich in zijn woorden.
Wat was er intusschen g ebeurd ? Ze had een fflauw besef,
dat het lets to maken had met de bitterheid van de vrouw,
die ze had leeren kennen. Nu dacht ze weer aan den
jougen man voor Naar en bepeinsde, wat er worden zou
van al dat hooghartige en overmoedige. Zob worden we
dan, als we onze begeerten vervuld zien: we kunnen de
weelde niet dragen. Ze zag naar 't reine, verstandige voorhoofd en meende, dat het hem ook ten goede zou komen,
als hem ontnomen werd, wat hij nu aanvaardde als jets
hem rechtmatig behoorend.
Elisabeth ging langs Marianne's kamer.
„Kom even binnen," vroeg een stem en E 115 a b e t h
trad in.
„Kijk, dat moest je even zien," zeide M a r i a n n e, wijzend naar een photografie.
El is a b e t h nam het portret op. Ze zocht lets to
zeggen, dat niet banaal klonk. Toen hoorde ze:
„God heeft hem mij ontnomen," zouden de domine's
zeggen. Of „de voorzienigheid" heeft het g ewild.
Mooie voorzienigheid !"
E l is a b e t h voelde zich machteloos tot antwoorden.
„Hadden we nog maar den van beiden een schuld op
ons geweten gehad. Nu zie ik niets dan onrechtvaardigheid."
De gelijkenis van den stillen man dwarrelde E l is a b e t h
door 't hoofd, maar ze kon er niets van uitspreken. Ze
zette eerbiedig het portret veer. M a r i a n n e zat, de handen moe in den schoot, 't gelaat in de schaduw ; het
sombere licht van den dag lag over de Karen.
„Je begrijpt dit misschien niet ten volle," zeide ze.
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„Je weet het misschien niet, wat het is liefde ... "
Toen voelde E 1 i s a b e t h, dat het plicht was to spreken..
Half op de tafel zittend, antwoordde ze zacht maar
vast: „Ik weet het wel."
't Was stil. Ze roerden zich niet, het licht schitterde
niet en de wind lag uitgeput.
„Dan ben je gelukkig ?"
E l is a b e t h moest haar stein bedwingen, toen ze antwoordde :
„Ik heb ook wel geleden."
,,Is er g een hoop meer ^s
,,Veen hoop."
,..Dain heb je geloof," wide M a r i a n i e met eeii ongeduldige beweg iug .
----- maar niet had ik dat toen ik wist, dat
ik alleen zou blijven. Maar ik vond toen het leven niet
waardeloos. Ik heb het levee wel eens droevig gevonden,
maar nooit waardeloos. „Some shape of beauty moves away
the pall from our dark spirits."
„Van de „things of beauty" is liefde wel de mooiste,
ook zij kan nooit vergaan in 't niet. . . . Als we geen
geloof hebben, is de onvergankeijke schoonheid de talisman, die behoudt."
M a r i. a n n e schudde 't hoofd.
„A joy for ever," zei E l is a b e t h droomerig. Hoe
kan ik me Loch soms beklagen ? Hoe kan het Loch P"
De stap van den stillen man was zacht hoorbaar.
Het j onge meisj e Bing hem tegemoet en nam hem mee
terug. En in beiden leefde de hoop op, dat niet
alles reddeloos verloren was in de sombere ziel der vrouw.
En de natuur lag nog altijd in stomme wanhoop om het
sterven van den zomer.
Ix.
Want de droef heid he.eft or veien verdorven en gedood.
Het was een dag, dat de zomer opleefde,

maar een
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gedempt licht was om hem peen en een koortsachtige blos
waren hem de pas ontloken bloemen, de dalia's en de
asters, koortsig en bedriegelijk.
Met hun drieen dwaalden ze door een Bosch, een dat
deed denken aan Velleda's en aan Witte priesterkleeden en
offerplaatsen, waar 't bloed droop van de dieren op de
houtmijt ; aan sluipende gestalten, die stil weer kwamen
oefenen hun ouden heidendienst, den hun meer vertrouwelijken godsdienst dan die gepredikt was door den Man der
Smarte en bevolen door den keizer.
E l i s a b e t h liep vlug en opgewekt, de stille man
maaktte nu en dan een opmerking. M a r i a n n e was stil
en klaagde over moeheid. Ze namen een korten weg, die
uit het Bosch leidde en zochten een rij twig, dat hen voeren zou naar een van de doode plaatsen aan een binnenzee
zonder grootschheid, maar frisch en licht. In het oude
stadje was de stilte wel zeer stil. Aileen school een groepje
straatj ongens samen onder de trap van 't stadhuis eD
maakten rumoer en lachten.
Van boven of kwamen een man en een vrouw. 't Was
de vrouw, die om geld gevraagd had. Ze had nu een zwart
kapothoedje opgezet met een vuurroode bloem en een manteltj e omgeslagen, waar van onder wat rood geworden zwarte
leant omgefroeseld was. De man had paarse schipperspantoffels aan en een hooge pet op. Hij liep met de handen
in de zakken onverschillig de treden af. De vrouw kon
hem niet bijhouden, ook niet, toen hij dwars de markt
overstak. En in hair zorgvuldig bij elkaar geraapt trouwgewaad liep ze maar voort, aldoor een weinig achter hem
aan, die niet op Naar lette. Voor zich uit keek ze, 't hoofd
wat geheven. Waarnaar Loch?
Elisabeth zeide:
„Dat is erger dan al ons leed."
,,Ja, dat is erger," antwoordde de stille man.
M a r i a n n e lachte schamper.
„Ik zou ze gaan ontwikkelen," merkte ze spottend tegen
haar broer op. „Daar verwacht je toch immers alle heil van!
Verbeeld je," vervolgde zij, zich tot El is a b e t h wendend,
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„verbeeld je, hij heeft er zoowat zijn heele leven aan besteed,
alle mooie betrekki.ngen voor zijn news weg laten halen met
een kalmte, die bewonderenswaardig zou zijn, als ze niet
zoo dwaas onmaatschappelijk was."
Toen Elisabeth zweeg, ging Marianne voort:
„Maar 't is waar, je bent ook al zoo enthousiast over
de wetenschap en de kunst. Alsof je er een greintj e verder
mee komt !"
Ze reden terug, ieder zijn eigen gedachten denkend.
M a r i a n n e at weinig en zag bleker dan de vorige dagen.
E l i s a b e t h voelde zich onrustig, ze zag het trouwtooneel
voor zich, ze keek naar den trek van 't voorbije, zoo diep
nu op 't g elaat van deii stiller man en ze zag naar die
sombere tiguur naast hem. En 't werd haar angstig to moede
bij het besef van den weedom, die is under de mensehen.
Zelfs de doodg ewone g eluiden maakten Naar onrustig. Ze
ging zien naar de zon, die n eigde tot de heidezee, paars
golvend. Maar de zon was een gloeiende bol op een grond
van deluw, niet kalm en vredig, maar brandend; plotseling
verdween de vurige, zwevende kogel na een dreiging van
over de heide to komen, om to verzengen plotseling
verdween hij en g eheimzinnig.
Thuiskomend vond ze M a r i a n n e wachten, om haar
goeden nacht to zeg gen.
„'t Is wel vroeg, maar ik ben moe."
„Zal ik even Licht voor u waken ?" vroeg E ii s a b e t h,
bij de kamer gekomen.
„Ja, goed," zei M a r i. a n n e, alsof ze er niet bij dacht.
Onzeker ging de kaarsvlam op en veer en de schaduwen
bewogen de heele kam er door.
„Goeden nacht," zeide Elisabeth.
Ineens legde M a r i. an n e de handen om 't hoofd van 't
jonge meisj e. De oog en der vrouw wares een donkere nacht,
waarin E 1 is a b e t h staarde met bang gemoed. Toen voelde ze
een kus op haar wangen en E 1 is a b e t h ging heen.
Midden in den nacht werd het meisj e wakker in angst.
Ze wist niet, waarom ze bang was, maar de angst greep
Naar aan. Ze vond eindelijk wat rust bij de idee, dat haar
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onrust maar een voortzetting was van de troebelen des
geestes in den dag.
's Morgens stond ze op, loom en zwaar. Ze ging naar
beneden, waar zij Naar grijzen vriend al vond.
„Is uw zuster er nog niet ?"
„Ze zal wat langer blijven liggen, denk ik."
Na 't ontbijt zeide Eli s a b e t h even to zullen gaan hooren. Ze ging de trap op traag en moeilijk. Ze stond voor
de dear en durfde plotseling niet kloppen. Ze deed zich
geweld aan en tikte. Er kwam geen antwoord. Ze had wel
een gil kunnen geven. De stille man kwam de trap op met
zijn gewonen zachten stap. Ze keken elkaar aan.
„Klop nog eens," zei hij.
Ze deed het, maar 't bleef stil.
„Blijf pier, ik zal naar binnen gaan," zei hij met witte
lippen.
El is a b e t h stond in gruwelijke spanning to luisteren.
Er werd daarbinnen geen woord gewisseld. Hij kwam terug,,
zijn gezicht weggetrokken. Zacht sloot hij de deur achter
zich dicht.
„Ze is dood," zei hij dof.
Het meisje stond ontzet voor hem. Ze behoefde niet
to vragen. Zij legde haar hand op zijn arm:
„U moet niet naar beneden gaan, ik zal 't doen."
Hij vatte Naar hand en klemde die krampachtig vast;
ze zag dat hij niet spreken kon. Eindelijk zei hij: „Ik zal
't zelf doen, 't is het eenige .... Verder Wilde ik graag
alleen blijven. Je begrijpt het wel ?" vroeg hij zacht.
Elisabeth weende.
„Dank je, kind... kom je van avond nog even naar
me kij ken ?"
Elisabeth knikte.
Aan den avond van den dag, door alle gasten in doffe
stilte doorgebracht, stonden ze to zamen, waar ze den avond
van hun ontmoeting gestaan hadden. Boven hen de schemerende sterren, de lucht was fiju bewogen. Aan den overkant van den weg in een alleen staand gebouwtje het doode
lichaam.
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E l i s a b e t h huiverde even in den avondwind.
„Wonderlijk !" klonk zijn warme, teere stem. Wat later
gin g hij voort :
„Bitterheid geeft bij aanraking een schok. U heeft die
schok g oed gedaan, voor sommigen is ze doodelijk."
Het meisje zag naar den weg, die zich verloor iu de
heide, in de eenzaamheid.
„'t Wordt stil in ons leven," zeide ze.
„'t Is, of we voortdurend het g eluid hooren van wegstervende voetstappen."
„En van wegstervende, blijde stemmen."
„Ik ken een man, die me zeide daardoor de dankbaarheid
-1eerd to hebben voor kIeiue ding eu, die vriendelijk waren."
Eli s a b e t h voelde, dat uok zij ze g eleerd had.
„Die man is dikwijis samen met ,je in mijn gedachten,
omdat de worsteling van beiden dezelfde is. Maar jj bent
vender, je leeft sneller, met meer devinatie. Soms rind ik 't
,jammer, dat ,j e elkaar niet kennen."
„ vie is het P"
,,Robert Alfsma."
Hij zag niet den diepen blos op haar wang en.
„Ik ken hem wel," zeide ze moedig. ,,Maar," voegde
ze ei• schertsend bij, „hij heeft nooit behoefte gehad, door
mij g oed g edaan to worden."
Hun gesprekken keerden weer terug tot Naar, die den
dood gezocht had.
Toen E l is a b e t h alleen was verhief zich in Naar g emoed eon Wilde stem: je zou hem good doers en je weet
niet eons waar hij op de wereld is. Maar or sprak eon
andere van de nu in rust neerl iggende en van de vrouw,
die voortliep in haar droevig gewaad, aldoor een weinig
achter den man aan.
De onstuimige stem zweeg eerbiedig.
X.
Ats de Begeerte gedood is.
Ze was beg ra ven op het kleine kerkhof van lleidorp
O. E. II 7
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in de wijde, wijde heide. Over Naar graf kwam geen geluid dan dat van den wind en van de klok uit het blanke
kerkj e.
De stile man en E l i s a b e t h maakten er hun laatste
wandeling peen; den anderen morgen zou E l i s a b e t h vertrekken. In eens zeide zei :
„Gelooft u, dat men de begeerte naar gewoon geluk
dooden kan ?"
„Zeker geloof ik dat. Maar er is een Lange tijd levens
soms een heel leven. U kunt het nog niet."
voor noodig
„'k Heb me laatst verbeeld, het wel to kunnen."
„Dat was een stervensbegin, sneer niet."
„Sours weet ik niet, of ik zelf dood, of dat de begeerte
gedood wordt."
I3ij bedacht zich even.
„Daar is een voorstelling van God als „heer der heerscharen" en „Zenker der Schlachten." Nu zi e ik in ons gemoed heerscharen van begeerten met als opperste, die gene
begeerte naar g ewoon geluk. En 'k zie daar tegenop stormen de heerscharen van de levenservaringen. Dan is er harde
strijd. Maar de bestuurder der worsteling is ons eigenlijk
zelf, ons blanke, ons goddelij ke zelf, dat onzi chtbaar g adeslaat en ingrijpt als die „heer der heerscharen". En als nu
't hoofd der begeerten maar gedood is, dan zijn de overige
slechts verstrooide benders, die nu en dan 't hoofd opsteken."
De sterke wind ging over de heide als een hoog en
heerlijk held. Daar volgde een geur op zijn spoor, geur van
dorrende bladeren, die hij in 't stof had doen buigen.
Din a stond bij het huis, plomp teen de deurpost geleun.d, of er geen werk in de wereld was. 's Morgens vroeg
was haar held, Naar halfgod vertrokken, na haar eon ruime
fooi gegeven to hebben met zijn gewone nonchalance. E 1 is a b e t h had het toevallig gezien en ze had ook gezien, dat
de meid, toen ze alleen in de keuken was, 't neergesmeten
had op tafel, dat gehate geld. En daarna was ze even gaan
zitten, de handen voor 't gezicht.
E ii s a b e t h ging Naar voorbij en op haar kamer gekomen begon ze ijverig to pakken. Toen ze klaar was, Bing

51
ze op Naar kofer zitten met een zwaar hart, nu de scheiding naderde.
Daar hoorde ze beneden plassen water gieten, emmers
neerzetten en een heftig g eschrob. Dat was D i n a.
„Ieder verzet zijn leed op zijn manier," dacht E 1 is ab e t h, „maar toch altijd door doen, door arbeid als we 't
op een goede manier willen verzetten."
7e stond op en strekte de armen uit bij wijze van
krachtsuitinb , want o, ze voelde zich sterk, sterk als de
wind. En die kracht had ze g ekreg en op ongedachte
manier.
's Svonds vas het weer guur b eworden en bleven ze
zltfen op de karner van den_ sullen man bij de rustige
vlam van de lamp.
.,Weet Ti hog, dat ik 't leven een brandende hei noemde,
toe_n ik her pas was."
,,Ja," zei hij glimlachend, „'k weet ook, dat je het nu
suet meer vindt."
„Nee, de hemel er over is zoo wijd en grootsch en 'k voel
mezelf zoo licht."
„AIs de beg eerte gedood is . . ." zei hij peinzend.
„vat dan :'" vroeg zij.
„Dan blijven er maar zaehte verlangens ; 'k zie vooral
een heimweevol verlangen : to leven net de Gedachte."
„eve zijn wezen s van verl angers; nit wat we verkrijg en
groeit nieuw verlangen."
„Over 't leven met de Gedachte ligt jets wits".
.
„U slaat wel dikwijls een toon aan, lien ik zoekend
was voor mijn melodie."
„Dat is sneer geluk dan wijsheid."
Elisabeth stood op.
„lk moet nu heengaan. 1k ga beneden goeden dag
zeggen, want morgen ochtend wandel ik vroeg weg,
dan zie ik uiemand meer."
„Behalve mij . Ik wandel met u op."
„Dat is pretti g . Goeden nacht !"
„Rust wel !"
E l i s a b e t h main afscheid van de schaars geworden
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gasten. R o s a Wilde met geweld den volgenden m orgeu
opstaan. E 1 i s abet h vertelde, dat ze al gezelschap had
en dat het dus niet noodig was. Ze deed snel het afscheid
eindigen, dat R o s a van plan was to rekken. In haar
kamer gekomen, bedacht ze zich, ging weer terug en zocht
Dina op.
„'k Weet niet, of ik je morgen nog zien zal en daarom
kom ik je nu even bedanken, dat je me altij d zoo vriendelijk geholpen hebt."
De meid keek Naar eerst confuus aan en zei Coen:
„Gunst jufYrouw."
Toen gaf El is a b e t h haar de hand, die Din a voorzichtig aannam.
En El is a b e t h ging peen.
XI.
Frisch over die Heiden.
E l is a b e t h stond in den morgen. De verbloeiende
heiden waren vol zuivere droppels, de lucht vol zuivere
stroomingen. De hemel was van wondere soberheid ; enkel
blauw en een witte wolkenboog, een triomfale boog over de
zichtbare aarde, hoog in de lucht.
Naast Naar stond de stille man.
Nu gingen ze afscheid nemen. Hij nam Naar hand.
Jong en krachtig stond zij voor hem, de wind speelde Naar
door de Karen en frisch als de morgen waren Naar wangen.
De oogen stouden fielder. Hij legde zijn hand op Naar
hoofd
dat oude gebaar van zegening.
„Kind, God zegen je".
Twee heldere tranen kwamen in de oogen van Naar,
die niet bidden kon.
En ieder ging zijns weegs.
Nog eenmaal zagen ze om.
El is a b e t h ging voort, frisch, frisch over de heiden
en zag op naar den witten wolkenboog, den triomfalen
boog over de zichtbare aarde, hoog in de lucht.
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De Wachtenden.
E l i s a b e t h was op Naar kamer. Boeken en schriften
lagen verward op de tafel, zooals de gedachten verward waren
in Naar geest. In eens sloeg ze driftig de boeken dicht en
de schriften en legde gedecideerd alles op een hoop.
„'k Zal zijn brief beantwoorden," dacht ze, „misschien
kan ik mijn denken daarvoor genoeg samentrekken."
Ze nam zijn laatsten brief en las toevallig een zin er uit :
„Sta j e nog altijd op het standpunt van voor een half jaar
en zie je nog altijd niet in de kerk een vriendelijke wijkplaats voor v er l.oeiden :' En ben je nog altij d to halsstarrig,
con j e hoofd to buigen P"
vlug begon ze to schrijven :
„'k Geloof, dat het hopeloos is: flog altijd wind ik de
Natuur de eenige tempel, die niet teleurstelt en de beelden
en klanken der kunst de eenige eeremonieen door God-begenadi.gde priesters verricht, die me altijd weer ten voile bevredigen
"
Toen wist ze 't in eens niet meer verder. Ze was ongedurig, Naar g edachten waren een verstrooide kudde. Ze
Wilde de herder zijn, maar kon de dolende schapen niet
vergaren. Ze keek naar buiten. 't vas, of de lucht door
reuzen volgestapeld was met donkere bergen. Over de
huizen in de verte boog een rij van boomers, waar wat
kraaien om heen zwierven, somber als de takken. Er kwamen
mieserige regendroppels op de ruiten. -War E ii s a b e t h
keen zag, was troosteloosheid. Ze nam voor 't raam bloeiende,
vroege narcissen op, liet de kanten gordijnen geheel vallen
en zette de wi tte sterrenbloemen op een tafeltj e er voor.
IDe fijne geur ging door de kamer. En nu was de troosteloosheid buitengesloten. Om zich geheel op to wekken, zette zij
zicb voor de piano en begon het lied ,,.An Schwager Kronos".
Maar Naar vingers sloegen geen „rasselnden Trott" en ze
juichte niet „weft, hock, herrlich ! rings den Buick ins Leben
hinein". Ze bleef zitten, de handers neerg elegd in den schoot

54
't ging niet. Wat gebeurde er toch met haar? Een paar
dagen geleden was 't plotseling gekomen, zonder aanleiding,
een inzinking van Naar hooggespannen kracht. Ze had gewerkt den arbeid, die beweging en gezondheid geeft aan de
ziel, als wandelingen in vreemde of bekende landen aan het
lichaam, ze had kalm gezien naar de sombere winterluchten,
ze had den wind hooren klagen, zonder weemoedig to worden,..
ze was door 't leven gestapt lustig en vr_ ij . Maar then had
ze zoo heel sterk moeten denken op een avond aan den
eenen, dien ze liefhad en toen was ze weemoedig en verstrooid geworden en droevig, eindeloos droevig. Waar
zou hij nu zijn? ja waar ?
Er werd op de deur getikt.
„Ja," riep ze gedachteloos.
„Mag ik binnenkomen ?"
De stille man stond op den drempel.
Met een kreet van blijdschap was E l is a b e t h bij hem.
Ze stonden tegenover elkaar, maar zij was opgewekter
dan hij: er kwam geen glimlach op zijn gelaat, terwijl haar
oogen glinsterden. Toen ze bij elkaar zaten, zeide hij:
„Weet je nog, dat we eens gesproken hebben over
Robert Alfsma?"
Zijn gezicht werd nog ernstiger, toen hij zag, hoe er
een tinteling in haar wangen kwam, haar oogen zachter
van uitdrukking werden en ze hem, de lippen even gescheiden, vol verwachting aanzag.
„Ja, ik weet het."
„Ik heb een opdracht voor hem aan je."
Het kloppen van Naar hart en haar adem stonden stil..
„Iets, dat hij zelf niet weer zeggen kan, moet ik je
vertellen. . . ."
Ze legde Naar hand op zijn arm, de tinteling stierf
weg en ze herhaalde :
„Dat hij zelf niet weer zeggen kan. . ."
Toen streek ze met de hand over 't voorhoofd en zei_
hal$uid :
1,Neen, dat is onmogelijk, wat ik denk."
„Het is niet onmogelijk," zei hij zacht.
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Ze bleef hem star aanzien.
,,Zeg het nu heelemaal, anders begrijp ik 't niet," zei
ze hulpeloos.
,,IWj is een paar dagen geleden gestorven."
Het meisje verroerde zich niet, er veranderde niets in
Naar gezicht.
Toen zeide ze langzaam:
,,En de opdracht P"
,,Hij vroeg me, j e to zeggen, dat hij j heeft liefgehad."
Ze sloot even de oogen; kaim zeide ze:
,,Dit is het allerergste, nu kan er niets ergers queer
korneri. . . ."
,Hebt u hem opgepast 2" vroeg ze verder.
er was niemand tinders dan ik."
.,Ik kon het niet zijn, nu ben ik blij, dat u het was."
,,De ziekte heeft hem 1vervallen. . . Ms hij 't had
voelen aankomen, zou hij misschien dezen brief verseheurd
hebben. Toen ik de zaken regelde, vond ik hem, ik zag,
dat hij u toekwam."
E I i s a b e t h nam den brief zonder er iiaar to kijken
en hield hem in haar hand, of ze niet wilt, wat ze vastheld.
.,Hoe moist u, dat hij ziek was 2"
,,Eenige maanden geleden kwam hij bij me, hij was
komen wonen in de stad, waar ik woon en hij bracht me
een bezoek. 'k Zag een schok door hem heengaan, toen hij
j portret zag staan en heftig vroeg hij: ,,hoe komt u
daaraan " Toen begreep ik wel, hoe 't met hem stood. 1k
was j gist van plan, als ik j e sprak, zijn naam eens to noemen,
- ik. . . . ja, ik had zoo mijn eigen gedachten. Maar
toen vond ik hem ziek op zijn kamer. 1k ben zooveel
mogelijk bij hem geweest. Op een avond zeide hij to voelen,
dat het nit was met hem en op dien avond vroeg hij me,
j to zeggen, wat ik j e gezegd heb. ,,Ik weet, dat haar
levee moeilijk is en 'k geloof, dat het haar goed zon doen
to weten, dat er een liefde als de mijne geweest is in de
koude wereld. Ze zal misschien, pijn hebben cam mij, maar
mijn ieed zal dan ter ruste zijn."
t
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De grijze man zweeg. De regen kwam feller tegen de
ramen aan. Het meisje zat met gebogen hoofd, ze hief het
op naar den man, Wiens stem zoo Leer geklonken had en
strekte Naar hand nit. Hij hield die in beide de zijne.
„Dank u," zei ze moeilijk.
De stille man ging bescheiden peen.
Ze kromp ineen, 't hoofd in den arm op de leaning
van Naar stoel . Den brief hield ze nog altijd vast.
Ze lag zonder to bewegen. Lang s de straat dreunde een
zware wagen, de stevige paarden zetten hard de pooten neer.
Zij kreunde : „laat dat nu ophouden ... ik kan 't niet
dragen dat geluid . . het doet pijn en 't licht doet pijn . .
laat het nu nacht zijn en stil . . ."
De wagen ging voorbij, de regen plaste. Ze weende niet.
Eindelijk richtte ze zich op en begon to lezen :
„Ik heb je portret gezien. Onverwachts zag ik het,
evenals ik je zelf altijd onvoorziens vond op mijn weg
zooals op dien zomermorgen . . . weet je 't nog
Maar peen, je weet het niet . .
Ik weet alles, alles nog. Dikwijls zag ik je later voor
me, staand in den frisschen, helderen morgen, al dat licht
om je peen. Eigenlijk zag ik altijd licht om je peen. Was
er toen maar eens een enkele glinstering in je oogen geweest,
Coen je me zoo onverwachts zag, een enkele sprank
maar je was zoo kalm, dat ik 's middags weggegaan ben,
om 't niet meer to zien. Toen heb ik g ewenscht, dat je
me paten kon. Haat had ik beter kunnen verduren dam.
onverschilligheid.
Waarom ben je niet eerder in mijn levee gekomen ?
Waarom moest daar eerst een ander in dringen ? een, die
mijn levee voor een tijd donkey maakte 7
Daarna eerst kwam jij.
Maar 'k Wilde niet, dat je in mijn levee kwam. Toch
was je er overal. 'k Heb je met geweld willen weren.
Maar als ik opzag, vond ik jou, als ik me afwendde vond
ik jon en als ik heenging vond ik jou. Misschien . . . als
ik je Coen ingelaten had . . want sours dan geloof ik, dat
Coen . . . Maar nee, 't is dwaasheid.
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Nu ik je vriend gesproken heb, nu is er zoo'n wreede
vreugde in me, want 'k weet nu, dat je aan den man, dien
je lief hebt, zoudt geven je heiligend leed, -- maar 'k weet
ook, dat ik die man niet ben. O God, ik zou dat kostbare
kleinood, me van jou g egeven, met zulke zachte handen
drageu door o:ns leven peen, tot het einde. Vergeef me, ik
kan maar niet gelooven, dat een auder het liefdevoller . zou
doen dan ik . . . Als ik daaraan denk, dan wordt het me
bang en dan zou ik wel kunnen bidden., bidden voor jou.
Zie je wel, dat er waarheid is in het g ezeg de : „Love prays :'"
Dat begrij p ik nu zooal s ik zooveel ding en eerst beg rij p
door j tau. Dat beg rijpeii van de ding en des levees is de
glorie, die liefde geeft aan het onze. Als je keel laiigs me
heenging, dan gad' dat Nj 1 a l s ,je blik oii verschullig bleef;
dan gaf dat pijn, --_- maar 'k beii t,eh blij, dat je gehorlen bent.
Je hebt tocb, die morge.nglorie aaxi mijn levee gegeven,
die niemand wed; • kau nemen."

Den v olg euden ni org eil kwam de stil le man afscheid
nemen. Hij sprak op zijn zaehte wijze en bewoog suet zijn
zachte bewegingen.
„Hoe moet ik nu verder g aan :'" vroeg E ii s a b e t Ii met
een verstikte stem.
„Als ik woorden van troost spreek, :gal je me ee
moeilijken vertrooster vinden."
,,Dit is zoo heel wreed : de vervulling van de beg eerie,
als het to laat is . . . to laat voor geluk."
„Als de begeerte gedood is . . . dan blijft er een verlangen . . . Het levee met de Gedachte . . , dat bevat
alles. Ook dit, dat we g aan onder de m.enschen die vertroosting zoeken."
„Ik weet het."
„Zie je, kind, ze waehten."
ze wachten, ze waehten."
(Joel, Maart 1902.

De taak der Indische Regeering ten
opzichte van hooger onderwijs
DOOR

E. B. KIELSTRA.

wanneer in de volgende regelen g esproken wordt van
„hooger onderwijs", dan wordt daarmede niet juist bedoeld
het hooger onderwijs gelijk wij dat in Nederland kennen
en dat aan gymnasia en universiteiten gegeven wordt, maar
wel hooger onderwijs in algemeenen zin, onderwijs hetwelk
verder gaat dan dat der middelbare scholen. Pus, behalve
dat der universiteiten, ook dat der Polytechnische school,
der Veeartsenijschool, der Hoogere Land- en Boschbouwschool, der Koninklijke Militaire Academie, der voormalige
Indische Instelling to Delft.
Voor dergelijk hooger onderwijs is tot dusver in Indie
weinig gedaan. Men zou er slechts toe kunnen rekenen
de afdeeling B van het zoogenaamd Gymnasium to Batavia,
waar Europeesche jongelieden, die de Hoogere Burgerschool
met vij f j arigen cursus hebben doorloopen, tot het grootambtenaarsexamen worden opgeleid, en de hoogste klassen
van de school voor inlandsche geneeskundigen, waar inlanders van goeden aanleg eene degelijke vorming genieten.
In vroegere jaren had men nog de militaire school
tot opleiding van officieren ; maar zoodra de wetenschappelijke eischen tot een redelijk peil werden opgevoerd, bleek
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voldoende stof voor de bevolking dier school to ontbreken
en verdiende het de voorkeur, de opleiding, g eheel voor
Gouvernementsrekening, aan de militaire instellingen van
het moederland to doers geschieden. Er worden thans jaarlijks,
aan de cadettenschool to Alkmaar en aan de militaire
academie to Breda, zes Indische jongelieden toegelaten, en
de ervaring leert dat dit „maximum" voorloopig geheel
voldoende is voor de behoefte. Geen wonder trouwens
de over den geheelen Indischen Archipel verspreide Europeesche kolonie is betrekkelijk zeer klein ; in Nederland
waren er volgens de laatstbekende cijfers bijna 1400 jongelieden die net g coed g evolg het eindexamen der iloogere
Burgersehool of van het Gymnasinin aflegden . . in In.die
w-areii er niet sneer dau 34.
Dit Iaatste cij fer verklaart a! dadelij k, waaroui in lndie
ie/isti•eeks• met vei voor hooger onderwijs kan worden geda.an. net moge waar zijn, dat er naar moet worden gestreefd, de intelleetueele zelfstandi.gheid van Indic aan to
kweeken ; bij de vele behoeften, die nit overweg ing en van
geldelijken aard onbevredigd blijven, gnat het niet ann, voor
slechts enkele studielustig en kostbare instelling en in het
levee_ to roepen of to houden.
Men kan dus niet vender gaan dalz tot dezen eisch
elke instelling, die een in verhouding tot de kosten voldoend
aantal leerling•en lean bezitten, behoort in Indic aanwezig
to zijn. Aan dien eisch voldoen de, voor alle landaarden
toegankelijke, mlddelbare scholen ; de alleen voor inlanders
bestemde opleidiugsscholen voor inlandsche ambtenaren, de
kweekscholen voor inlandsche onderwijzers, benevens de boven
reeds genoemde doctordjawa-school ; en het ligt in de rede,
dat, al naar de behoefte zulks vordert, meer dergelijke inrichting en, ook voor vakonderwij s, in Indic verrij zen.
Van de thans in Indic aanwezig e instelling en van
„hooger onderwijs" v oldoet ontegenzeggelijk de school voor
inlandsche geneeskundigen, die thans ruim 100 leerlingen
telt, (welk aantal echter gaandeweg tot 200 zal worden
uitgebreid) aan eene bestaande behoefte, en de tijd za,1
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komen dat ook in andere deelen van Indie d ergelijke scholen
ten bate der bevolking worden gesticht.
Wat de andere instelling betreft, de alleen voor Europeanen bestemde „afdeeling B" van het gymnasium to
Batavia, waar jongelieden worden opgeleid voor 's lands
administratieven dienst, men zal, dunkt ons, bezwaarlijk
kunnen staande houden dat juist hare handhaving door
het algemeen belang wordt gevorderd. Het kan onze bedoeling niet zijn, pier in beschouwingen to treden omtrent alles
wat over dit onderwerp in de laatste j wren, ook in of cieele
bescheiden, is verhandeld ; wij bepalen ons tot de opmerking dat de afdeeling B in de laatste jaren gemiddeld 9
of 10 ambtenaren leverde, en dat, door den card van het
onderwijs, eene belangrijke uitbreiding van het aantal leerlingen is uitgesloten.
Zij, die pleiten voor het behoud der school, stellen zich
op het standpunt, dat den Indischen jongelieden niet de
eenige instelling mag worden ontnomen waar zij, in Indie
zelf, hunne studio kunnen vervolgen.
Wij stellen daartegenover, dat de Staat veel meer moet
doen dan hij tot dusver deed om verdere studie to bevorderen., dock dat het verkeerd is, alleen to denken aan
de opleiding van aanstaande ambteitaren, en alle Staatszorg
daartoe to beperken.
Dat men dit tot nu toe deed, schijnt ons een uitvloeisel
van vroegere toestanden. In het bekende Indische adres
van Mei 1848 heette het: „in den tegenwoordiD en politischen toestand van doze kolonie is de gouvernementsdienst
bijna het eenige middel van bestaan". Indio was eon ambtenaarskolonie ; de bestuursambtenaar was de man, in Wien
zooveel m ogelij k alle function vereenigd waren ; het personeel der rechterlij ke rnacht, der openbare werken, van den
geneeskundigen dienst, van het mijnwezen en.z. was, in vergelijking met tegenwoordig, van weinig beteekenis. Het
ligt voor de hand, dat men in Indio slechts verlangde, de
ambtenaarsopleiding daar mogelijk to waken, en dat eindelijk,
in 1864, aan dat verlangen word gevolg gegeven.
Maar de toestanden zijn sedert veel veranderd. Door
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de algemeene toepassing der stoomvaart en de doorgraving
van de landengte van Suez is de afstand tusschen moederland en kolonien belangrijk verkort ; de ontwikkelde jongelieden zien hun toekomst niet alleen in de richting van
's lands administratieven dienst, maar weten dat zij ook in
andere takken van 's lands dienst, of bij particuliere ondernemin.g en, een toekomst kunnen vinden. . . Wat in 1848
noodig en in 1864 goed was, is dat thans niet meer, en
het zal dit nog minder zijn naarmate, onder de nietEuropeanen, de zucht tot outwikkeling toeneemt. Ret is
nu nog raar een begin, maar sedert jaren tellen de Indische
I-Ioog ere Burgersehole a 66k in htndsche en Chineesehe leer hngen ; ook aan dezen moot de voortzetting hunner studien
mogelij k warden g emaakt, en daarv-oor is u it den acrd der
zaak eene opleidirxgsscho I voor Europeesche ambtenareu
ongeschikt.
Onze regeering, het zij tot haar groote eer gezegd, heeft
uooit onderscheid gexnaakt tusschen Europeanen, in Nederland of ixi Indie geboren q zij heeft ook aan de kleurlingen
alle rechten van Europeanen g egeven ; zij laat, g elijk wij
zeiden, ook inlanders en Chineezen op de scholen toe, en
maakt, voor zoover de bestuursorganisatie dat vergunt, bij
de benoeming tot g ouvernementsbetrekkingen geen onderscheid tussehen de verschillende landaarden. Onder de opzichters van den waterstaat b. v. vindt men nu reeds inlanders,
en er zou niet het minst bezwaar zijn deze, indien zij de
noodige kennis bezaten, onder de ingenieurs, geneesheeren,
enz. op to nemen. Maar om hun het verwerven dier hoogere
kennis mog elijk to maken, -- daartoe heeft de regeering tot
nu toe niets gedaan. Zou zij Naar plicht vervuld kunnen achten
door enkele Europeesche jongelieden, die zich tot de loopbaan van bestuursambtenaar aangetrokken gevoelen, het
pad to effenen, maar alle anderen, Europeanen en nietEuropeanen, aan hun lot over to laten ?
Er is wel eenige aanleiding om die vraag to stellen,
wanneer men ziet dat bij de wetsvoorstellen omtrent de
opleiding van Indische ambtenaren, tegenover het plan tot
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voorgesteld aan eenige Europeanen in Indie, die voor het
ambtenaars-examen in Nederland wenschen opgeleid to
worden, geldelijke toelagen to geven. In hoofdzaak zou de
regeling dus blijven zooals zij was: de aanstaande ambtenaren
blijven de proteges der regeering, in tegenstelling met de
aanstaande ingenieurs, artsen enz.
Wij begrijpen niet wet, hoe men deraelijke regeling
billijk kan vinden.
ij wenschen ons niet to verdiepen in de quaestie,
Welke personen als bestuursambtenaren de voorkeur verdienen :
de in Nederland of in Indie geboren Europeanen. Niet zoo
zeer omdat wij dan misschien, aan de eene of andere zijde,
eene gevoeligheid zouden wekken die wij wenschen to mijden,
maar vooral omdat de geschiktheid van den ambtenaar
verreweg het meest afhankelijk is van zijn karakter en zijne
toewijding ; in hoever deze beide aanwezig zijn wordt allermin.st door de plaats der geboorte bepaald.
Maar voor zoover er redenen zijn om aan de in Indie
geborenen de voorkeur to g even, g elder die redenen dan
niet evenzeer voor de rechters, artseu, ingenieurs, parti.culiere ondernezuers, voor Europeanen en niet-Europeanen?
Men stelt zich, meenen wij, alleen dan op het zuivere
standpunt, wanneer men uitgaat van deze stelling : voor
ellce verdere studie moet g elegenheid worden verschaft.
Was nu de bevolking der Hoog ere Burgerscholen zoo
talrijk, dat de hoogere onderwijsinrichtingen een voldoeud
aantal leerlingen konden tellen, dan zouden deze instellingen in Indie zelf gevestigd behooren to zijn; dan zou Indie
o. a. in het bezit moeten wezen van eene universiteit en
van eene polytechnische school. Die tijd zal komen, wanneer
de ontwikkeling der inlandsche maatschappij zoodanige vorderingen heeft gemaakt, dat de inmiddels in aantal toegenomen middelbare scholen ui.t de zoo groote inlandsche
bevolking eenige duizende leerlingen trekken. Maar daarvan
is in de eerste reeks van jaren nog gees. sprake.
Van de 34 jongelieden, die in 1900 het eindexamen
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van de Hoogere Burgerschool met goed gevolg aflegden,
kunnen 0 plaatsing vinden op de Koninklijke Militaire
Academie, en er zijn natuurlijk, die hunne studie niet
verder wenschen to vervolgen. Men rekent dus zeer ruim,
wan neer men aanneemt dat jaarlijks aan. 25 jongelieden de
gelegenheid tot het verkrijgen van hooger onderwijs dient
to worden geopend ; di.t cijfer zal langzamerhand wel stijgen,
maar zelfs als het verviervoudigd was, zou, nit een financieel
oogpunt, de oprichting van een eigen instelling van hooger
onderwijs nog niet gewettigd zijn.
Er znoet dies worden omgezien naar een middel, dat
diene n k ail oiii aan de lndische jongelieden het g emis van
die eigeii itistellingen zooveel doenlijk to vergoeden. De
regeering heeft dat middel, voor de aanstaande oicieren
en -- 1)ij ophefiiug <ler af'deeliug B -- voor de aanstaande
bestuursambtenaren reeds aangewezen ; zij heeft daaraan
slechts eene ruimere toepassing to geven : de Staat make,
door financieele hulp, aan bedoelde jongelieden het bezoeken dei• b nog ere onderwijs-inrichtingen in het moederland m.og elij 1c Dan eerst zal, zoo g oed als dat onder de
bestaande ornstandigheden kan geschieden, voorzien zijn in
de behoefte aan hooger onderwijs, en is ieder in de gelegenheid zich to ontwikkelen in de richting, Welke het
meest met zijn aanleg overeenkomt.
Ike kosten kunnen tegen dergelijke, voor het oogenblik
radicaal to noemen oplossing geen bezwaar zijn. Wanneer
men aanneemt dat elk j ongmensch, die in Indie de Hoog ere
Burgerschool heeft doorloopen, gemiddeld gedurende vijf
jaren eerie toelage van 1000 's j cars ontvangt, met vrijen
overtocht naar het moederland en terug, dawn zou de geheele
voorziening in de behoefte aan hooger onderwijs cc. f 150.000
's jaars vorderen, waartegenover dan echter de kosten der
ambtenaa rsopleiding voor de Indische jongelieden zouden
vervallen. Nu zoude dit bedrag van lieverlede wel klimmen, maar het zou nog langen tijd duren voordat het eene
hoogte bereikt, die aan de oprichting van eigen instellingen
van hooger onderwijs de voorkeur zou moeten doers geven.

f
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Ter juiste waardeering van genoemd bedrag zij her
herinnerd, dat in Indie thans jaarlijks, in ronde cijfers, betaald wordt:
voor het middelbaar onderwijs ................ f 500.000
voor het lager onderwijs op Europeeschen voet f 2.300.000
„
„ inlandschen
„
„ f 1.500.000
War aldus reeds 43 tonnen gouds voor bet onderwijs
worden besteed (ook dat bedrag zal gaandeweg toenemen !)
kan het bezwaarlijk een overdreven eisch genoemd worden,
nog 11 12 ton beschikbaar to stellen opdat ieder, die daartoe
aanleg bezit, de door hem gewenschte bestemming zal kunnen bereiken ; ieder, — ook de inlander of Chinees.
Bij het tegenwoordige aantal der met good gevolg afgelegde eindexamens der Hoogere Burgerscholen schijnt de
tijd nog niet gekomen, in Indie zelf gelegenheid to
geven tot de opleiding voor het bij art. 12 en 13 van de
wet op het Hooger Onderwijs bedoeld staatsexamen ; waar
die opleiding toch voor enkele jongelieden gewenscht wordt,
zal zij geheel op dezelfde wijze als andere voortgezette studie
mogelijk moeten worden gemaakt.
behouden s alle gewenschte
In het algemeen dient
maatregelen tegen misbruik de gansehe regeling van
het toelagenstelsel ruim to worden opgevat, opdat dit in
werkelijkheid zij een bruikbaar surrogaat voor de hoogere
onderwijsinstellingen die in Indie ontbreken. Evenmin als.
onze regeering b.v. een maximum bepaalt voor het aantal
studenten die aan eene universiteit kunnen worden toege-laten, evenmin mag er sprake van zijn, slechts aan een
zeker aantal jongelieden jaarlijks eene toelage to geven..
Men beschouwe die toelage niet als een gunst, maar als een
recht; alleen dan kan het stelsel doeltreffend werken en
wordt de rechtvaardigheid ten voile betracht.
Onze regeering stelle zich niet langer de vraag, hoe
zij het eenigen Europeeschen jongelingen in Indie mogelijk
moet waken, den rang van aspirant-controleur bij het Binnenlandsch Bestuur, of wat daarmede gelijk staat, to bereiken ;
maar wel deze, hoe zij het best het hooger onderwijs be-
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van niet-Europeanen. Het is Been speciaal staatsbelang
dat enkele Europeanen in Indië administratief ambtenaar
worden, maar wel, dat alle ontwikkelde Indische jongelieden
zich kunnen bekwamen in de studie hunner keuze.
Nog eene opmerking ten slotte.
Het komt otis voor, dat een toelagenstelsel als boven
is aangeg even, voor de Indische ouders in het algemeen
de voorkeur verdient boven het bezit van eene instelling
voor hooger onderwijs, in Indic zelf, hoe deze ook
zoude zijn ingericht. De aanwezigheid van zoodanige instelling, op gene piaats in otis uitgebreid Indisch rijk,
komt financieel in hoofdzaak slechts ten goede aan hen
die daar, of in de riabijheid, gevestigd zijn; zij die ver of
woven, kunnen van de gelegenheid om in Indië zeif hunne
studiën voort to zetten, in den regel slechts met belangrijke
eldeIijke opofferingen gebruik maken.
Vat hebben de ouders, die over weinig middelen to
beschikken hebben, er aan dat er b.v. to Batavia eene
inrichting voor hooger onderwijs bestaat, wanneer zij to
Soerabaja, to Padang, to Makassar wonen? Zij zouden
daarentegen zeer gebaat zijii wanneer de Staat hunnen
zoons gratis overtocht versehafte naar Nederland, en daar
hun de noodzakelijke kosten van verblijf vergoedde, zoolang
dat noodig is.
Dat het overigens voor vele jongelieden nuttig wezen
zoude, om, nadat zij in Indic het lager en middelbaar onderwijs hebben doorloopen en den mannelijken leeftijd genaderd
zijn, eenige jaren door to brengen in eene andere omgeving,
zich vertrouwd to maken met de maatschappelijke toestanden
in het moederland, behoeft geen betoog; omgekeerd zullen
zj er op hun beurt toe meewerken, dat pier j uistere begrippen omtrent Indische toestanden, behoeften en belangen
worden aangekweekt. Maar dit zijn bijkomende omstandigheden, waarop niet to veel nadruk mag worden gelegd.
Immers: wij gaan hier nit van het standpunt, dat het toe
lagenstelsel voor het bezoeken van hooger onderwijsinrich5
O.E.117
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tingen in Nederland slechts gewettigd is, zoolang, om
financieele overwegingen, het bestaan van zoodanige inrichtingen in Indie zelf onmogelij k moet worden gen oemd.
Hoe men over een en ander overigens denke, ons
schijnt deze slotsom gewettigd : voor het tegenwo ordige is
de Staat verplicht, alien j ongelieden in Indie, die het ei.ndezamen der Hoogere Burgerscholen hebben afgelegd, door
geldelijken steun de gelegenheid to geven hunne studien in
het moederland to vervolgen.
Aan de Indische maatschappij in Naar geheel zou
daarmede een, in hare g evolgen ver strekkende weldaad
worden bewezen.
Dat de, financieel niet ouafhankelijke Europeaan nu
gedwongen wordt, zich of voor den administratieven dienst
to bekwamen, ook al lokt hun deze gansch niet aan, of
zijn leven to slijten in eene betrekking die met zijn aanleg
niet strookt, kan niet goed zijn. En wat de niet-Europeanen
betreft, zou het niet in hooge mate staatkundig m oeten
genoemd worden wanneer de Regeering metterdaad toonde
dat Naar de hoogere ontwikkeling van al hare onderdanen
ter harte ging :'
Den Haag, 31 Mei 1902.

®E SPORENSLAG
(11 JIJLZ 1302)

noon
Prof. Dr. P. J. BLOK.

Onder de groote veidslagen, waarvan de wereldgeschiedenis melding maakt, zijn er enkele, die zich onuitwischbaar
geg rift hebben in de herinnering der menschheid. Sommige
danken deze beteekenis aan de onmiddellijke gevolgen, die
zij g ehad hebben; andere aan de buitengewone slachting,
waarvan zij g etuigen moesten, of aan de merkwaardige
militaire feiten van hooger orde, die erin voorvielen ; nog
andere aan de staatkundige of maatschappeiijke toestanden,
waarvan zij het g evolg, waarvan zij de uiting zijn geweest.
De Sporenslag bij Kortrijk heeft iets van dat alles aan to
wijzen. Maar bovenal heeft hij voor den Nederlandsehen
storm de beteekenis van eene belangrijke gebeurtenis in het
stamleven, omdat hij het belangrijkste en machtigste Nederlandsehe gewest dier dagen redde van een algeheele inlijving
bij Frankrijk, die ook op het lot der andere gewesten in
deze streken een grooten invloed gehad zou hebben. De
herdenking van dezen veldslag is daarom voor de bewoners
der twee staten, die op den Nederlandschen bodem zijn
vontstaan, voor Nederlanders en Belgen, een zaak van nationale beteekenis.
Sedert de verdeeling van het groote Karolingisehe rij k
tegen het midden der 9 de eeuw was Vlaanderen een deel
geweest van het westelijkste der drie Frankische rijken, die
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zich Coen hadden gevormd een betrekkelijk zelfstandig
deel, dat eeuwen lang ten gevolge van zijn afgelegenheid,
van zijn wel niet uitsluiten d maar Loch overweg end Ger-maansch karakter, van zijn krachtige ontwikkeling op het
gebied van handel en nijverheid, onder zijn aanzienlijk
grafelij k geslacht zijn feitelij ke onaf hankelij kheid van de
Fransche kroon vrij wel moist to bewaren. De Fransche
koningen der 12 de en lade eeuw hadden herhaaldelijk gepoog d de machtige, dikwijls lastige Vlaamsche graven en
hun uitgestrekt gebied, dat zich op den duur dreigde of to
scheiden, opnieuw voorgoed aan het koninklij k gezag to
onderwerpen. Vooral de krachtige Phil i p s A u g u s t had
met de ontembare energie, die hem kenmerkte, omstreeks
1200 gestreefd naar die onderwerping : „of Vlaanderen zal opgaan in Frankrij k of Frankrij k in Vlaanderen !" had de fiere
Capetinger uitgeroepen. Maar zelfs de groote zegepraal
bij Bouvines (1214), die de Nederlanden in hun geheel voor
lange jaren onder Franschen invloed scheen to zullen brengen,.
terwijl de Vlaamsche graaf jaren achtereen in Fransche
gevangenschap moest zuchten, zijn land zich aan den
koninklijken overwinnaar moest onderwerpen en de tijd
niet verre scheen, dat de Fransche troonopvolger zelf zijne
plaats zou innemen zelfs die zegepraal had Vlaanderen nog
niet voorgoed onder het Fransche juk gebogen. Sedert het
midden der eeuw was een nieuw gravenhuis, dat der D a m.p i e r r e s, in Vlaanderen opgekomen en graaf G w y, die er
weldra den grafelijken scepter voerde, trachtte g edurende
zijn lang levee met handige staatsmanskunst, gelijk menigeen zijner voorvaderen, de Fransche opperhoogheid tot een
blooten vorm terug to brengen, met steun en help van
den machtigen Engelschen koning E d u a r d I, den doodvijand van Frankrijk, met steun en hulp vooral van zijne
onderdanen.
Doch niet op al zijne onderdanen kon graaf G w y
daarbij rekenen.
Rij kon verzekerd zijn van de sympathie van het vrije
Dietsche landvolk, vooral van dat nabij de zeekust, dat,
van Frieschen of Saksischen oorsprong, gees feodaal juk
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onder welken worm ook Wilde dragen ; ook van de arbeidersbevolking in de groote Vlaamsche rniddelpunten van handel
en verkeer : beide klassen waren weinig gezind om zich to
onderwerpen aan den wi.l van den Franschen heerscher,
het hoofd der trotseie feodale ridderschap, die over het
g ansche Fran sche g ebied den Boer zoowel als den burger
in nauwe banden geknecht had. Maar daartegenover stond,
dat de rijke en rachtige patriciers der door handel en
nijverheid opbloeiende Vlaamsehe steden, de bezitters van
uitg estrekte g rondeig endommen in stad en land, door Fransche beschaving van hun Dietschen oorsprong vervreemd,
in hun strijd tegenover den graaf, die zijn eigen gezag
ernstig door lien bedreigd zag, het oog naar den koning
hadden gewend ; zij hoopten met 's konings hulp het grafelij k gezag op zij de to sehuiven en dan onder naam.heerschappij des konings, ver van het middelpunt des Fransehen
rijks, in hunne steden, feitelijk onaf haukelijke republieken
g eworden, zelf onbetwist in hun eigen belang to kunnen
heersehen zoowel binnen de stadsmuren als daarbuiten over
het omligg eude land. Daarom beg unstigde de graaf de handwer kslieden tegenover de stedelijke aristocratie : de ,,Clauwaerts", die den klimmenden Vlaamschen leeuw, het wapenteeken des graven, als hun symbool huldigden, teg enover
de „Leliaerts", die het oude wapenteeken der Fransche
koningen schenen to willen omhoog hefl'en.
Die teg enstelling tusschen handwerkslieden en stedelijke aristocratie gaf herhaaldelijk in de 13 de eeuw, vooral
omstreeks 1280, aanleiding tot hevige oproeren in de
Vlaamsche steden, welke bewegingen net moeite nog
met 's graven hulp werden onderdrukt dock waarbij het
duidelijk bleek, dat het den graaf niet om de handhaving
der stedelijke regenten of om het behoud der stedelijke
vrijheden maar om de bevestiging van zijn eigen gezag to
doen was. Ook de Vlaamsche adel, die aanvankelijk met
zijn nog altijd aanzienlijke militaire macht den graaf tegenover de stedelijke regentenfamilien had gesteund, begon
zich beducht to mak.en over de toeneming van 's graven
gezag en richtte weder het oog op den Fransehen koning, het
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hoofd der Fransche ridders, aan wie ook de Vlaamsche door
velerlei banden van maagschap verwant waren.
Een en ander maakte de verhouding van graaf G w y
tot zijn yolk weinig innig : adel, stedelijke regenten en
handwerkslieden wantrouwden zijne bedoelingen. Dit bleek
spoedig in den grooten krijg, waarin de graaf zich in den
zomer van 1297 met den Franschen koning P h i 1 i p s d e n
S c ho o n e verwikkeld zag. G w y had gehoopt met steun van
koning E d u a r d van Engeland en diens bondgenooten onder
de Nederlandsche vorsten, B r a b a n t en G e 1 r e, met steun
ook van den Duitschen koning A do 1 f v a n N a s s a u, zich
van Frankrijk los to kunnen waken en voor zijn gebied
eene soort van onzijdigheid to bedingen tusschen de eeuwig
vijandige Engelsche en Fransche rijken in wording. Een
Fransche legermacht overschreed zijne zuidergrens, een
Engelsche verscheen in Gent, Duitsche huurtroepen van den
Rijn waren door graaf G w y in dienst genomen : Vlaanderen
scheen het slagveld to zullen zijn, waarop de groote WestEuropeesche krijg der latere Middeleeuwen zou worden uit gestreden. Maar de Engelsche en Duitsche koningen lieten
hun Vlaamschen bondgenoot deerlijk in den steek en de
wraak van den beleedigden opperheer was voor dezen
laatste to duchten. Zij bleef niet uit. In den aanvang
van 1300 trok een groot Fransch leger het hulpelooze en
in zichzelf verdeelde Vlaanderen binnen. De oude graaf
trachtte nogg met de zwakke ridderbenden, die hem onder
zijne zonen ten dienste stonden, zich en zijn land to verdedigen
maar alle weerstand bleek weldra nutteloos en hij gaf zich
reeds in Mei met zijn oudsten zoon op genade en ongenade over.
De verbitterde koning liet de beide vorsten en hun
gevolg in afgelegen Fransche vestingen opsluiten en verklaarde het graafschap aan de kroon vervallen. Een Fransch
stadhouder werd voor het nieuwe kroonland benoemd ; het
gansche land werd onder Fransch beheer gesteld en de lelie
verving den leeuw op alle banieren en wapen schilden. De
trotsche koning liet zich met zijne gemalin in persoon huldigen in de voornaamste Vlaamsche steden, waar de schitterende feesten, hem door de patricische regenten gegeven,,
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de mokkende ontevredenheid der arbeidersbevolking met
glans en vreugdebetoon bedekten. Het was bij deze gelegenheid, dat de Fransche koningin hare verbazing betuigde
over de weelde der aanzienlijke Vlaamsche vrouwen, evenveel
koningginn en in haar land.
Het Fransche bewind wekte weldra steeds heviger
ergernis in het graafschap. De stadhouder, J a c q u e s d e
C h t i 11 o n, was een trotsch en overmoedigg vertegenwoordig er van den Franschen adel, die burgers en boeren
met diepe minachting bejegende, de rijke Vlaamsche landen
ten vonrdeele van zijn meester met zware lasten belaadde
en zijn ambteuaren met stuitev den willekeur liet han delen,
^teuneud op dell V1aams^1Len adel, die het oogenbhk ekomen_
aehtte 0111 zijn eigen toestand to verbeteren ten koste van
burgerij en land yolk, zoovc%el als op de stedelijke re entenfamiliPn, (lie met hulp des nieuwen heerschers Naar bedreigd
gezag hoopten to bevestigen. De handwerksliedel1 en het
landvolk vooral moesten het g elag betalen en werden op
onverdragelijke wijze onderdrukt.
Een oproer to Brugge in 1301, geleid door den wever
P i e t e r d e C o n i n c, een onaanzienlijk man van zwakken
lichaamsbonw maar vurige en meesleepende welsprekendheid,
een geboren „esmouveur du peuple" zooals men toen zeide,
had ten gevolge, dat deze voorname stad geheel in harden
der g ilden g eraakte ; de ridders en patriciers, die de leiders
van het ontevreden yolk hadden willen overvallen, werden
in grooten g etale g edood of g evang en. Maar een overrnacht
van ridders en huurtroepen rukte weldra op de weerspannige stad aan en drong Naar binnen ; een streng strafgericht volg de, de stad verloor hare pri vilegien en moest hare
muren helpers of breken, terwi jl een met Franseh garnizoen
voorzien kasteel haar voortaan in bedwang zou houden. D e
C o n i n e slaagde erin door de vlucht zijn levee to redden.
Ook to Gent werden oproerige bewegingen spoedig en op
strenge wijze onderdrukt.
Zoo was de eerste zwakke pogingg des Vlaamschen
yolks om zich van het Fransche juk to ontslaan deerlijk
mislukt, maar de grafelijke familie, die zich tijdelijk in

72 -G w y 's andere graafschap, Namen, had teruggetrokken, begreep naar aanleiding van het gebeurde, dat zij op de handwerkslieden zou kunn en rekenen bij een nieuwe poging om
het verloren graafschap to herwinnen. Twee der zoons van
den ouden graaf G w y, J a n en G w y van Namen, stelden
zich met D e 00 n i m c en de zijnen in betrekking. De leider
der vorige volksbewegingen keerde Haar Brugge terug, moist
opnieuw de gilden tot een oproer aan to zetten en ditmaal
gelukte het den gehaten C h a t i 11 o n met de zijnen uit de
stad to verdrijven, nog voordat het of breken der muren en
de bouw van het kasteel voltooid ,wren. Fn Gent volgde
weldra het voorbeeld van Brugge; ook her was de strijd
in korten tijd beslist en moesten de Franschgezinden het
veld ruimen. In andere steden ging het op dezelfde wij ze
en overal vluchtten de Leliaerts onder de bescherming der
Fransche regeering naar de naburige Fransche gewesten,
hopende, dat de koning hun en zijn zaak zou komen verdedigen.
Het was niet twijfelachtig, of Ph i 1 i p s d e S c h o one
zou opnieuw trachten den opstand to onderdrukken.
Reeds riep hij zijne vazallen op tot den tocht der wraak.
Zou echter Vlaanderen de Fransche ridderbenden kunnen
weerstaan, dan moest een ervaren aanvoerder de ongeordende
en ongeoefende Vlaamsche stedelingen en boeren, die zich
in steeds grooter getale bij den opstand aansloten, leiden.
Zulk een aanvoerder von.d men in den jongen W ill e m
v a n G u ii k, een kleinzoon van graaf G w y, een g eestelijke
eigenlijk, proost van St. Servaas to Maastricht, maar een
Hercules en een geboren veldheer, die ook in 1297 voor
de zaak zijns grootvaders had gestreden, een vurige geest,
de aangewezen ridderlijke held eens yolks. Hij gaf gehoor aan de wenschen zijner familie en sn.elde naar Brugge,
waar men hem als een bode der vrijheid, als een Godsgezant ontving.
Maar nog was de strijd to ongelijk. De Leliaerts, door
verspreide Fransche ridderbenden gesteund, gaven den moed
niet op; zij heroverden Gent en zelfs Brugge, dat den
17 den Mei 1302 opnieuw den trotschen nek voor C h a t i 11 o n
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moest buigen. W ill e m v a n G u ii k en de zijnen namen
de wijk naar Namen en werden voor eeuwig uit Vlaanderen
verbannen. Velen vluchtten voorloopig naar de kleine steden
in Noord-Vlaanderen. Maar In den nacht, die op C h t ill on s zeg epralenden intocht binnen het schij nbaar gefnuikte Brugge volg de, kwam een aantal der heimelijk
gewaarschuwde ballingen onder leiding van den vleeschhouwer J a n B r e y d e 1 terug, klommeu over de slecht
bewaakte en half vernielde muren en richtten een gruwelijk
bloedbad aan, dat under den naam van de „Brug sche Metten" bekend staat en een teg enhang er oplevert van de
beroem d e Sici1 i an seh e vesper. De kreet „sehild en v riend"
lien+le on vrie u d en vijaii d naar den nitspraak van de
laudstaal to mderseheiden en sneer dan hoziderd Fransehen
en Fran schgezinden werden deerlijk vermoord, tal van
anderen g evaug en g enomen. C h a t s 11 o n ontsnapte uiet
roeite aaz1 de slachting en ontwapening der zijnezi. Eeii
paar dagen later kwamen Willem van G u 1 i k en Pieter
d e C o n i n e in de stall terug. Zij organiseerden van her ui.t
opnieuw den tegenstand der Vlaming en, het g ansehe land
van plaats tot plaats doortrekkend.
Met g eestdrift schaarden landvolk en burgers van
Vlaanderenland zich onder hunne banieren, waar zij zich
vertoonden ; ook enkele Zeeuwsche ridders, under hen de
beroemde J a n v a n H e n e s s e, snelden toe en sloten zich
bij de opstandelingen aan. Overal werden de Fransehen
verjaagd en van Sluis en het land van Waas in het Noorden tot bij Rijssel en Douay in het Zuiden was binnen een
paar weken het gansche graafschap in openlijken opstand ;
slechts to Gent handhaafden zich de Leliaerts tegen de
benden van Will e m v an G u ii k. Half Juni was alles
voltooid en de zegepraal der opstandelingen beslist;
ook een aantal Genten wren, onder Jan Bo r 1 tint nit de
vijandige stad geweken, sloot zich aan bij W ill em v an
U u 1 i. k en de zijnen. Maar reeds naderde het Fransehe
leger, dat nu voorgoed den opstand van het weerspanni.ge
kroonland moest onderdrukken. P h i 1 i p s d e S c h o o n e had
zijn neef, den dapperen H o b e r t v a n A r t o is, belast met
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de leiding der expeditie, die de rust in Vlaanderen zou
herstellen. De „ost" bestond uit 10000 to paard strijdende
ridders en knapen, hoofdzakelijk behoorende tot den adel
van Artois, Picardie, Henegouwen en Champagne, verder
Duitsehe soldeniers, Vlaamsche Leliaerts, de bloem der
Fransch-Henegouwsche riddersehap, onder hen de connetable
van Frankrijk en twee maarschalken, tal van hooge baronnen en heeren ; verder uit 10000 g ehuurde boogschutters,.
grootendeels van Italiaanschen, met name Genueescheu
oorsprong een eeht ridderleger, dat, vol moed op de
zegepraal over de ongeoefende Vlaamsche burgers en
boeren, in het begin van Juli de Vlaamsche grenzen overschreed in de nabijheid van Kortrijk, welks kasteel na den
val der stad nog door een Fransch garnizoen tegen de
benden van W ill e m v a n G u ii k werd verdedigd. De ongeveer even talrijke Vlaamsche legermacht, die de landsgrenzen tegen den landsvijand zou verdedigen, werd gevormd
door gildenbroeders en landvolk, bijna allen to voet strijdend
en gewapend met den „goedendag", het geduchte wapen_
van het voetvolk, een zware houten speer met ijzeren punt
in den vorm van een m.es of zeis ; slechts enkele ridders
streden to paard in hunne gelederen, een twaalftal misschien in het geheel, G w y van Namen, Willem van
G u 1 i k, J a n v a n R e n e s s e order hen, bijna alien jongelieden, die echter in oorlogservaring de leiders der volksmenigte, De Coninc, Breydel en Borluut, verre de
bans waren. Doch wat zouden deze ongeoefende dorpers
tegen het schitterende Fransche ridderleger vermogen ?
Het Fransche leger was in den morgen van den 11^eg
Juli 1302 gelegerd op den Pottelberg bij Kortrijk, terwijl
het Vlaamsche opgesteld was in de vlakte, waar het zich
sedert eenige dagen had opgehouden. Het met slooten doorsneden terrein was voor de ruiters weinig geschikt maar
ook zoo twijfelde de overmoedige adel niet aan de zege
over de geminachte boeren en burgers. De boogschutters
openden als naar gewoonte den strijd en wierpen een wolk
van pijlen op de dichte Vlaamsche drommen, die spoedig
terugweken, zoodat de Fransche veldheer den strijd reeds
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deel to hebben aan de zege, in ordelooze hoopen op den
wijkenden vijand wierp. Doch toen gebeurde het onverwachte,
het ongehoorde. Dc Ylamingen hielden in gesloten rijen
stand tegenover de roekeloos aanstormende ridders, die door
de talrijke slooten in nog grooter verwarring geraakte:
paarden en ruiters vielen over elkander peen, een ondoordringbare muur van speren hield de verspreide nog voortrennende ridders tegen en honderden bij honderden hunner,
de aanvoerders onder hen, vielen ten deele onder de ver
achte boerenwapens, die onmeedoogend huishielden onder
den gehaten vijand, ten deele onder de hoeven en lichamen
der doizinnig heeizi cii weder rennende rossen, die ook de
boogsch utters in verwarring brachteii en een onherstelbare
paniek deden ontstaan. De slag eindigde met de algeheele
vernietiging van het b 1ransehe leger, dat in wilde vlueht
uiteengejaagd werd; slechts weinige vermoeide en door
doodeljken sehrik verlamde vluchtelingen slaagden er in
binnen Kortrijk het veege Iijf to redden. Dc onafzienbare
reeks van gespoorde ridders, die op het slagveld bleven,
gaf aan den gedenkwaardigen strijd zijn naam. Slechts
honderd Viamingen hadden hun lot gedeeld.
Diep was de indruk in gansch Europa door dezen aioop
gewekt. Men kon niet gelooven, dat de natuurlijke gesteidheid
van den grond op zoo beslissende wijze tot de nederlaag had
medegewerkt. Men onderstelde, dat de Vlamingen met opzet
de slooten hadden geg raven om de ruiterij ten verderve to
brengen 1). Men geloofde aan verraad, aan list, waardoor het
onmogelijke, dat eon ridderleger door een boerenleger zou zijn
overwonnen, mogelijk was geworden. Men verspreidde allerlei
geruchten omtrent eon en ander, die tot onzen tijd geloof
gevonden hebben. Maar het feit der nederlaag kon niet
worden ontkend en j aren lang was do verschjning van den
Vlaamschen goedendag in den strijd voor de ridders van
1) Zie hierover den rnerkwaardigen pennestrijd tussehen de twee beste
kenners van het tijdvak: P i r e n n e, schrijver eener voortreffelijke Geschichte Belgiens (I, S. 474), en Funck—Brentano in zijn weinig min
der voortreffelijk bock Philippe le Be! en Flandre (p. 404 suiv.)
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West-Europa een dreigende herinnering aan den smadelijken dood van zooveel honderden der hunnen.
Zoo was het verloop van den Sporenslag.
Hij vernietigde de maclt van Frankrij k in Vlaanderen
en maakte daardoor een einde aan zij n of hankelij kheid van
de Fransche kroon, die reeds van pier nit de Nederlandsche
gewesten onder Karen invloed had hopen to brengen ; hij
is dan ook herhaaldelijk de tegenslag van de Fransche zege
bij Bouvines, bijna eene eeuw to voren, genoemd. Hij verzekerde in Vlaanderen zelf een grooten invloed aan de gilden,
die de stedelij ke en landelij ke aristocratie tij deli] k overheerschten. Hij was de eerste der groote veldslagen, waarin
de middeleeuwsche ad el to kort schoot tegenover den dorper.
Zijn invloed bleef ook in dit opzicht niet tot Vlaanderen
beperkt, want in Brabant en Luik grepen op hun beurt
aanstonds de handwerkslieden in de steden de patricische
regeeringen aan en ontnamen hun de groote macht, die zij
hadden gebruikt ten nadeele der lagere volksklassen. Tot
ver over de grenzen der Nederlandsche gewesten weerklonk
het zegg elied der dorpers en al moest Vlaanderen's graaf
een paar jaren later opnieuw ten minste de Fransche opperhoogheid erkennen van inlijving was sedert geen sprake
weer , de overwinning bij Kortrijk was voor westelijk
Europa de dageraad van een nieuw tijdperk in de ontwi.kkeling der maatschappelijke toestanden, het tijdperk, waarin
de middeleeuwsche adel de rechten van den burger zou
leeren ontzi en. Daarom is de Sporenslag het waard herdacht to worden niet slechts door den Nederlandschen stam,
maar ook door alien, over de gansche wereld, die een afschuw hebben van de onderdrukking van den eenen stand
door den anderen.

Buddha's (' levensloop afgebeeld op den
Boro- Boedoer
DOOR

Prof. J. S. SPEYEIR.

Die Buddha-Legende in Ion 5ku1p
tureii des Tempels von l3oro-Budur
von C. M. Pleyte. Verlag von J. H.
d e B u s s v, Amsterdam 1901.

Nat weten wij toch eigenlijk met zekerheid van den
persoon van den stichter van het Buddhisme P
Het antwoord op die vraag is nog moeielijker to geven
dan op een soortgelijke aangaande den stichter van het
Christendom. IDe Evangelien staan in tijd dichter bij den
Christus dan de oudste documenten der Buddhistische
(1) In dit artikel heb ik bij de woorden, eigennamen zoowel als
andere, aan het Sanskrit ontleend, in hoofdzaak de gewone transcriptie
gevolgd. Derhalve is 'u, uitgesproken als de Duitsehe en Italiaansche
kiank, door dat letterteeken aangewezen. Verder is e en 0 als onze ee en
00 nit to spreken;

e en i, Eng. ch in church;
= j in Eng. jewel;
y = ooze j;
C = Ital. C voor

ç = ssi in Eng. less ion ,
r = er in broeder of re in kerel.
Een 1juiit under t, d, n, is de aanwijzing dat bij de uitspraak de
tong een weinig hooger dan de boventanden to plaatsen is. S is ongeveer = sh in Eng. ship.
Lange, d. i. gerekte vocalen zijn door den circumflex aangegeven.
Dc

w

beantwoordt aan den Nederl. kiank van dat teeken.
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Heilige Schrift bij den Buddha. Maar hoe dit ook zij, de
overlevering heeft oils geen getrouw relaas bewaard van het
werkelijke leven des vereerden en aangebeden Meesters.
De verhalen immers, die omtrent G a u t a m a B u d d h a, die
in de dagen voor zijne monnikwording Prins S i d d h art h a
heette, tot ons zijn gekomen, vloeien over van buitengewone
gebeurtenissen, waarin bovenaardsche wezens eene rol spelen
en allerlei wonderen en tooverhandelingen geschieden, die
de vrome juist hierom gelooft, omdat hij er met zijn verstand niet bij kan. Nu kan men wel zeggen, en het is ook
gezegd : snijd al die wonderen, die menigte van goddelijke
wezens en verdere voortbrengselen eener weelderige fantasie
weg, in wat gij overhoudt zult gij bezitten het relaas van
hetgeen werkelij k is g eschied. Men verkrijgt langs dien
weg geschiedkundige waarheid van ten naastenbij hetzelfde
allooi als die Romeinen bezaten, die Romulus door
senatoren op het forum lieten vermoorden, omdat het Loch
niet aanging to gelooven dat hij tijdens een ouweder was
ten hemel gevaren, en die het oude verhaal van de wolvi.n
die hem en zijn broeder Remus gezoog d had zoo verklaarden, dat met l^cpa niet eene werkelijke wolvin, niaar
eene vrouw van slechte zeden het woord lupa heeft immers
ook die beteekenis bedoeld was. Een zonderling beeld
zou men krijgen van Karel den Groote, wanneer men de
Karelromans als historische bron g ing g ebruiken na verwijdering van al het wonderbaarlijke en ongeloofelijke.
De overlevering stelt de belangrijkste gebeurtenis in het
leven van den Bodhisattwa, zijne bereiking van de Buddhawaardigheid, voor als een reuzenstrijd met Mara, den Satan,
en diens legerscharen om het bezit van den zetel onder
den heiligen bodhi-boom, „den boom der Kennisse" (K e r n,
Buddhisme I, bldz. 60 vgg.) Die strijd en overwinning
doen levendig denken aan den kamp van goden en demonen,
zooals die bij de heidensehe Indiers in de zoo vaak gevarieerde
gevechten tussehen Dewas en .Auras, bij de Grieken in de
Titanomachie en Gigantomachie geschilderd wordt. Ook Kier
zegepraalt de hoogste wijsheid over die van lager orde, innerlijke deugd over uiterlijke macht. Wat blijft er over, wanneer
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men dit verhaal van het wonderbaarlijke element ontdoet ?
R h y s D a v i d s en O 1 d e n b e r g houden het er voor dat
het uitgangspunt der legende to vinden is in mededeelingen
door den Buddha gedaan en door zijne jongeren uit zijn
mood opg evangen aangaande een plotseling inzicht, dat hij
gekregen had, intuitieve kennis, die hem eensklaps zekerheid
had doen verkrijgen omtrent den weg ter Verlossing. Pit
psychologisehe moment beschrijft Rh y s D a v i d s in zijne
bekende schets van het Buddhisme als volgt : „Was al
zijne inspanning to vergeefsch geweest : Had hij nergens
vasten grond onder de voeten ' Zoo woelden en kampten
de twijfeling en in zijn brein ( thus he agomtse(L in his doubt)
vau den vroegen inorge.n tot zonsondergang . Maar Coen de
dag ten einde kwam, had de relig ie a ze ka pit van zijne
n atuur do zege behaald ; ziju e twijfeling en wareii bevredigd ;
hij vas Buddha geworden, dat is: verlicht ; hij had, zoo
scheen het hem ten minste toe, de oplossing g evonden van
het groote mvsterie der smart, immers tegelijkertijd de
oorzaken er van en de wijze van wegneming." Deze verklarin g springt met de overlevering al zeer vreemd om.
Dus de strijd met Mara den Booze zou eene allegorische
voorstelling beteekenen van den tweestrijd in_ zijn binnenste,
toen hij n.a zes jaren van de streugste ascese aan. de juisthei.d van zij^ e wereldverzaking was gaan twijfelen.
Niets in de overlevering wettig t deze opvatting . Toe
de prins-monnik tot de overtuiging was gekomen dat
lichamelijke zelf kwelling hem tot zijn doel niets nader
bracht, staakte hij die oefening en en Bing weder op gewone
wijze voedsel tot zich nemen. Eerst toen hij weder op
krachten gekomen was, achtte hij den tijd daar om naar
den Buddhazetel op to gaan. Tusschen het opgeven van
zijne vroegere praktijk van zoeken naar verlossing en de
inbezitneming van den Buddhazetel onder den boom der
Kennisse ligt eenig tijdsverloop, lets wat met de verklaring
van R h y s D a v i d s niet to rijmen is. Evenmin gaat het
aan to beweren dat hij aan het einde van den in g epeins
doorg ebrachten dag de zeg e behaalde ; in de legende heeft
zijne ontwaking, hoe kan het anders :' plaats met zons-
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opgang. En hoe is het mogelijk zijne Buddhawording to
beschrijven zonder een woord to reppen van den boom, die
zulk een onmisbare factor in deze gebeurtenis is dat ook
van vorige Buddha's die in vroegere wereldperioden de
„volledige ontwaking" bereikten, bekend is onder welken
boom die verkrijging van het Buddhaschap voor ieder
hunner heeft plaats gegrepen. Ook kwam de Groote Man
in dien merkwaardig en nacht niet alleen tot de „oplossing van
het groote mysterie der smart", zooals R h y s D a v i d s
leert, maar hij werd alwetend. Wat daarmede bedoeld
wordt blijkt nit de nadere beschrijving van hetgeen zijn
deel werd. „In de eerste nachtwaak bracht hij het tot de
zuivere kennis van hetgeen in vroegere verblijven plaats
had; in de tweede, tot het heldere overzicht van alle teg enwoordige toestanden ; in de derde verwezentlijkte hij de
kennis van de reeks van oorzaken en gevolgen" (K e r n,
Buddhisme I, 71). Eindelijk, voor de verklaring van een
mythologisch feit als de stijd van Mara en Buddha uit
to gaan van een psychologisch proces, dat zich in de ziel
van den grooten wijze afspeelde, is eene volslagen miskenning van antiek denken.
Waarlijk, om het Buddhisme to verstaan, moet men
het niet ontdoen van alles wat met onzen smack, onze
natuurkennis, onze wereldbeschouwing al to zeer in strijd
is, om alleen to letten op de ethische, de zoogenaamde
altruIstische zijde van den aangeprezen wandel. Het staat
natuurlijk aan een ieder vrij er een soort van Neobuddhisme
op na to houden ; zich to verbeelden dat hij dweept met
Buddhistisehe denkbeelden, wanneer hij zich warm maakt
voor allerlei waarvoor het huidige menschengeslacht sympathie gevoelt ; to schermen met termen als nirwana, arhat,
bodhi, mahatma; aan de zielsverhuizing to gelooven.
Dezulken zijn in den reg el de personen, Wier godsdien stige
behoefte niet wordt bevredigd door eenigen bestaanden
godsdienst of stelsel van philosophie, en die gretig, door
middel van de exotische leer, waarvan zij een bap en een
snap hebben opgevangen, aan den prikkel van het geheimzinnige, die hen kwelt, trachten voldoening to geven. Voor
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sommige wezenlijke Buddhisten, met name Singaleesche zeloten zijn hier zieltj es to winners. Misschien kan men, partij
trekkende van den eigenaardigen ;eestestoestand van zulke
Westerlingen, hen met een zoet lijntje de Kerk binnen loodsen.
Zette men hun de Buddhaleer voor zooals zij is, met hare
kinderlij ke metaphysica en cosmologgie, Naar reeksen van
hemelen en hellen, haar spoken en wonderdieren, Naar
monnikwezen en mij meringgstrappen, dan zou zij allicht niet
in den smaak vallen dier Westerlingen. Daarom maar
braaf gesnoeid en naar Europeesch-Amerikaansch model
gefatsoeneerd. Er bestaat een curieus boekje, getiteld :
,,Buddhistischer Katechismus zur Einfuhrung in die Lehre
des Buddha h5tamo. Nach den heilig en Sehriften der
siidlichez Buddhisten zulit, (Jebjauclie 4 r Luropeer tik ursiveer) zusainmengestellt van Subhadra Bhikschu." Ook pier
to laude is het g een onbekende ; g een mindere dan de
heer mr. S. v a n H o u t e n heeft zich de moeite getroost
onu dat Duitsehe werkj e to verdietsehen. Deze catechismus
Is kenmerkend voor de wijze, waarop er voor de leer van
den (rooten Monnik onder de ongeloovig en van Europa
wordt g ewerkt. De heer S u b h ad r a B hi k s u b eeft ons
bier een Buddhisme in usum Delphini ; zijne balans van de
leer zijns geloofs is gefatteerd, to goeder trouw natuurlijk.
Een betrou wbare Bids kan hij niet heeten.
Laten zij, Wien het to doers is om het Buddhisme to
leeren kennen zooals het is, en niet zooals er stemming;
voor wordt gemaakt, zich houden aan de werkelijke, niet
gefatsoeneerde overlevering. Van de belangrijkste heilige
boeken bestaan goede vertalingen, o.a. allerlei in de Sacred
Books, en in den voortreffelijken bundel van teksten, dien
wijlen de p eer H. C. W a r r en onder den titel Buddhism
in translations in 1896 to Cambridge in Massachusetts heeft
uitgeb even 1). Die overlevering is echter verschillend naar
de secten, waarin de kerk — zooals kerken plegen to doers
zich gesplitst heeft. Er zijn er vrij wat en op het punt
f=''+

1) In het maandblad Museum, jaarg. VI (1898) bldz. 224 vgg., heb
ik dit werk gerecenseerd.
O. E. II 7
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dier secteu heeft de wetenschap Naar laatste woord nog
lang niet gesproken. Twee hoofdafdeeling en der kerk, die
scherp tegenover elkander staan, zijn vooral to onderscheiden.
De eene huldigt als verlossingsleer het „g roote vehikel"
m a h a y a n a, de andere de leer der sthawira's (zoo in het
Sanskrit) of thera's (zoo in het Pali), die door hunne tegenstanders het „kleine vehikel" h n a y a n a genoemd wordt.
De Hinayanisten vertegenwoordig en in hoofdzaak eene
oudere phase van het Buddhisme. Maar het jongere Mahayanisme dat met zijne rijke mythologie, zijne leer en praktijken weer vat heeft op de menschen, heeft zich over een
veel grooter g ebied verbreid. Dat de Buddhisten op Java,
evenals het oude yolk der Khmers in Cambodj a, en nog
heden de Buddhisten in Nepal, Tibet, Mongolie, China,
Japan, aanhangers zijn van het mahayana staat als een
paal boven water.
Men heeft, om het Buddhisme to bestudeeren, niet
alleen getuigenissen op schrift in beide afdeelingen der
kerk een litteratuur van grooten omvang ---- maar ook op
steen, talrijke gedenkteekenen van bouwkunst en beeldhouwkunst, die men overal vindt waar de zonen Buddha's
hun kloosters en gemeenten hebben of g ehad hebben : in
Britsch-Indie, op Ceylon, in Nepal en Tibet, in .Afghanistan
en Turkestan, China en Japan, maar niet minder in AehterIndie en op Java. In vele van die streken zijn er geen
Buddhisten weer, en heeft men in de bouwvallen van vroegere
heiligdommen de eenige herinnering aan een verleden, dat
nit de geheugenis van het leveude geslacht geheel of nagenoeg verdwenen is, maar dat de archaeologie in verband
met de philologie uit de monumenten weder traeht to does
leven. Kan men de steepen laten spreken, dan heeft men
bewijsstukken van den eersten rang tot controleering, verklaring, aanvulling van de letterkundige g etuigenissen.
Op Java ueemt onder de overblijfsels van Buddhistische
kunst de BSrS-Boedoer de eerste plaats in. Dit heerlijke gewrocht uit den bloeitijd der Hindoeperiode op het eiland staat,
zooals men weet, in de huidige residentie Kedoe, niet zoo heel
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ver van Dj okj okarta. Volgens de schattin.g van de her tot
aordeelen meest bevoegde geleerden moet het heiligdom een
g oede duizend jaar oud zijn. Sir St am f o r d R a f f 1 e s, de
machthebber op Java gedurende de vijf jaren dat het eiland
Engelsch was, heeft den eersten stoot gegeven tot een
gezet onderzoek van den Boro-Boedoer en de blootlegging
van het gebouw, dat in den loop der eeuwen voor een goed
deel bedolven was geraakt. Sedert is men op dien weg
voortg eschreden en z^jn er herhaaldelijk opnemingen en
opmetingen verricht. Omstreeks het midden der vorige
eeuw zag onze regeering de noodzakelij kheid in om tot
eene gezette en nail wkeurig e bestudeering van dat voor
Java's gesehiedenis allerbelaugrijkst monument het initiatief to nemen. Vooral heft de Goeverneur Generaal
R o h u s s e n de zaak ter harte genomen. In die dagen
was de fotografie nog niet op eene hoogte, die reproductie
door het licht, de beste van alle, veroorloofde. Daarom
l iet hij het gebouw en zijne onderdeelen net g route zorg
in teekening brengen.
Wat hi er inzonderheid aantrok waren de vele gebeeldhouwde reliefs, waarmede het gebouw letterlijk bezaaid is.
Een grout aantal daarvan is in de monumentale uitgave
van L e e man s (1873), de vrucht van 's goevernements
bemoeiingeu, afgebeeld. Die aan den voet van den tempel
waren toen nog onbekend. Zij zijn voor den dag gekomen,
toen de beer J. W. IJ z e r m a n, een jaar of vijftien geleden, de schrandere ontdekking maakte dat het oorspronkelijke benedengedeelte van het gebouw door latere toevoegsels, om verzakking to voorkomen, was gestut, en naar
den oorspronkelijken staat een onderzoek instelde. Van
de toen blootgelegde, daarna weder bedekte reliefs, zijn
lichtbeelden g enomen, die men onverstandiglij k niet algemeen verkrijgbaar heeft gesteld.
Het lig t voor de hand dat aan de determineering van
de gebeeldhouwde voorstellingen, die blijkbaar nauwkeurig
zijn bewerkt en zeer bepaalde tafereelen ter aanschouwing
brengen, veel g elegen is. flier valt het meeste nog to
doer. In het jaar 1894 maakte de Petersburgsche hoog-
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leeraar Sergei Fedorowitsj Oldenburg de verrassende ontdekking, dat eene geheele reeks van die reliefs.
(op de bladen CXXXVI CLXIV, nos. 1-115 bij L e em an s)
tooneelen voorstelt uit heilige vertelsels, zooals zij voorkomen in een beroemden bundel der Noordelijke Buddhisten,,
de J at a k am a 1 a. Niet alleei zijn de onderwerpen dezelfde,
maar de beeldhouwer geeft ze in dezelfde volgorde en heeft
blijkbaar den eigen tekst van den grooten dichter-monnik
çira tot leiddraad gehad. De toelichting van Old e nb u r g is door Prof. K e r n, nit het Russisch vertaald, in
de B'igdragen van het Instituut enz. in 1897 in het licht gegeven (Zesde Volgr. Derde Deel, Af . I, bldz. 49 vg g.).
Behalve deze reeks heeft dezelfde geleerde nog eenige
legenden weten to identifieeren, die in andere teksten voorkomen, dock eveneens van de Noordelijke Buddhisten, d.i.
de aanhangers van het mahayana. Hij vermoedt overigens.
dat de meeste reliefs wel zullen ontleend zijn aan den
immensen voorraad van stichtelijke geschiedenissen, waarvan
de Buddhistische geestelijkheid zich bedient om indruk to
maken op het gemoed van den vromen leek of eenvoudigen
kloosterling, die in de wonderlijke gebeurtenissen pier op
Steen vereeuwigd, tastbare voorbeelden zou aanschouwen
van de waarheid van die hoofdleerstukken der kerk, die
vooral vat plegen to hebben op de massa's : de onnaspeurlijke almacht van het Karma en de verhevenheid en het
zelfopofferend streven naar hooger van de Bodhisattwas.
Boven alle andere heilige verhalen staat natuurlijk de
geschiedenis van den çakyaprins zelven, den zoon van
konin g çuddhodana en de vrome koni.ngin Maya, aan
iederen Buddhist van kind of in bij zonderheden bekend.
Het ligt voor de hand dat men die in de eerste plaats in
de gebeeldhouwde voorstellingen van den BSro-Boedoer to
verwachten had. Reeds zeer spoedig na het blootleggen
van het bouwwerk heeft de heer F. C. W i 1 s en, de militaire teekenaar, Wiens onverdroten ijver en bekwaam teekenstift aan Dr. L e e m a n s den grondslag schonken voor zijn
plaatwerk met beschrijvenden tekst, ingezien dat eene reeks
van 120 op elkander volgende tafereelen, in de volgorde
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van links naar rechts (op IJ z e r m a n's eersten L e em a n s' t weeders omg ang, bovenste rij) de geschiedenis van
hem, dien men den stichter van het Buddhisme pleegt to
noemen, tot onderwerp heeft. Di.t is to meer to waardeeren, omdat W us en niet dan gebrekkige hulpmiddelen
ten dienste stonden en vooral, omdat zijne opleiding niet
van dien card vas dat men hem voor het oplossen van archaeologi sche vraag s tukken berekend zou hebben geacht. Ook
hier bleek alweder de waarheid van de spreuk : improbus labor
omnna vi-nciL Vergemakkelijkt werd hem de bepaling, naar
ik gi g , door het viertal Mjzonder fraaie en goed bewaarde
tafereelen, de nummers 111 117 bij L e e m a n s, die de vier
beslissende versehijningen schildoren, het samentreffen van
den pries op z1jn ultrlt met den g rijsaard, den zieke, den
i oode, glen monnik. Zij zul len ook menig en lezer van dit
tijdschrift niet oubekend gebleven zijn. Op de Parijsche
Tentoon stelling van 1900 trokken zij under de nabootsiug en
in gips van beeldhouwwerk op den Boro-Boedoer zeer de
aandacht, evenzoo to Haarlem in het Koloniale Museum,
waar deze verzameling, vb{r hare opzending naar Parijs,
gedurende eenigen tijd to bezichtigen was. De heer v o n
S a he r, die toen op zoo waardige wijze or toe bijdroeg om
aan de eigenaardige schoonheid en den Mizonideren stijl en
karakter van de Blindoekunst op Java uit het tijdperk van haren
grootsten_ bloei recht to doen wedervaren, deed ongetwijfeld
eene goede keuze door die hummers in de intending op to
nern.en. De beteekenis van dat viertal staat zoo vast, dat
niemand zich kan vergissen omtrent hetgeen er op is voor-g esteld. En daar zij onmiddellij k aan elkander aansluiten,
moot W i 1 s en hieruit het eerst de overtuiging geput
hebben dat de reliefs, die bij L e e m a n s de oneven nummers dragen 1 tot 241 (voorstelling van Buddha's nirwana),
de lotgevallen van den çakyapnins zelven uitbeelden.
Maar wat stellen die of beeldingen elk afzonderlijk
voor ' Slechts in eenige gevallen, waar eon of ander belangrij k tij dsgewricht in de levensgeschiedenis van den heldwijze door onmiskenbare aanwijzingen ter aanschouwing is
gegeven, was de determineering aan W i 1 s e n en L e e m a n s
R

mogelijk geweest: zijne geboorte in het Lumbini-boschje
(no. 55), waar de Bodhisattwa zoo pas nit den moederschoot
uitgetogen in alle richtingen zeven schreden doet en er
bij iedere nederzetting van zijn voet een lotus nit den
grond oprijst ; de boogschietscene (nr. 97), wanneer hij
zijne bovenmenschelijke bedrevenheid net pijl en boog
tegenover de beste schutters glansrijk doet blijken ; de
nachtelijke uittocht uit zijn vrouwentimmer (nr. 129), als hij
in alle stilte zijn paleis verlaat om monnik to worden ; zijn
afscheid van den trouwen Candaka, dien hij met zijn paard
Kanthaka naar Kapilawastu laat terugkeeren (nr. 131) en
soortgelijke. 1Vlaar de groote meerderheid der reliefs vertoont to weinig karakteristieks om zonder weer verstaanbaar to wezen. Nergens vindt men er zelfs eenig bij schrift,
dat tot vingerwijzing zou kunnen strekken. Wat in het
beschrijvende gedeelte bij L e e m a n s dienaan g aande gezegd
wordt, is grootendeels er om peen praten. Aan een simpelen catalogue, die eenvoudig boekstaafde wat er al zoo op
de of beeldingen to zien is, zou men meer hebben dan aan
die mengeling van beschrijving en in de lucht hangende
bespiegeling, die weinig om het lijf heeft, maar, zooals zij
daar in deftigen vorm wordt opgedischt, slechts strekken
kan om op een dwaalspoor to leiden.
De moeielijkheid was deze. Welke van de vele overleveringen omtrent den levensloop van hem die, Buddha geworden,.
de wereld leerde, hoe men aan geboorte, ouderdom, dood,
ziekte, leed, verdriet, ellende en kommer ontsnappen kan,
is pier gevolgd ? In de hoofdzaken bestaat er geen of weinig
verschil, maar in de bijzonderheden is er afwijking genoeg.
Ook is menige trek, die in de eene traditie niet vermeld of
slechts in het voorbijgaan aangevoerd is, in eene andere
uitgewerkt. Het is duidelijk dat, tot recht verstand der
serie van niet minder dan honderd-en-twintig blij kbaar met
elkander in opvolgend verband staande tafereelen nit zijn
leven, men weten moet, Welke overlevering pier is gevolgd.
Evenals, zooals hierboven is gezegd, Prof. 01 d e n b u r g in
een heiligen bundel van stichtelijke vertellingen nit vroegere
existenties van den Bodhisattwa den tekst vond, die door
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geIllustreerd, zoo kon zeer wel ook deze rj van tafereelen
nit de laatste existentie de verluchting van een bepaalden
tekst ten doel hebben.
Aan den heer C. W. P Icy t e komt de eer toe dit to
hebben kunnen vaststellen. Het is hem gebleken dat in den
L a I i t a w i s t a r a, een bij uitstek heilig werk van de Mahâyânisten, die gezochte tekst gevonden wordt. Die ontdekking
gaf hem gereede aanleiding tot eene nienwe behandeling
van die 120 reliefs, die in de plaats zou treden van de nu
ehee1 veronderde en misleidende beschrijvin daarvan in
het werk van L e e ma n s. In zijne kwaliteit van gedelegeerde
Vd r Nederlandsch Iindië van het Nederlaridsehe (entra1e
omit voor de wereldtentoonstelling to Parijs in 1900, had
hj van de •eIegenheid ebruik gemaakt om zeal' op Java
de origineelen weder to bezichtigen en met de door L e e in a n s
uitregeven teekeningen to vergelijken.
Hierbij trof het dat, nu de Bôrô-Boedoer tengevolge
van het zoozeer vergemakkeljkte wereidverkeer gaandeweg
weer door reizigers bezocht wordt, er behoefte bestaat aan
eene geIllustreerde beschrjjving van de gebeeldhouwde voortellingeii, met name van de Buddhalegende, en wel zulk
doel geschikt was.
eene die door format en prijs voor dit doe
Dc Amsterdamsche uitg ever J. H. d e B u s s besloot een
dergeiijk werk tot stand to brengen en droeg de vervaardiging van dcii door hem gewenschten wegwijzer aan den
heel• Pie y e op. Onder den titel: Die Buckiha-Leqeide in
(ICit Sku1ptii'p =ies Teinpel. eon BrI-Budin zal dit in het
Duitsch geschreven werk in twaalf afleveringen, elk a 1
Mark, kompleet zijn. Op het oogenblik dat ik dit schrijf
zijn daarvan reeds vijf verschenen, 1) op mooi, sterk papier met
duidelijke Latjnsche letter smaakvol bedrukt, en met artistick in stiji geornamenteerden omsiag, ook met enkele
telkens terugkeerende symbolen in den tekst uitgedost.
Dc zeer scherpe en fljne reproductie der afbeeldingen, waar
zooveel op aankomt, maakt ecu besten indruk.
1) In he tijdsveroup tussehen het schrijven van dit ;u
drukken flebbeii nog vijf volgende het Licht gezien.
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Het is jammer dat voor dit gedeelte van het beeldhouwwerk geene andere fotografien schijnen to bestaan dan
die in 1873 door den heer Van Kin s b e r g e n zijn genomen en in zijn Atlas uitgegeven, in het geheel 25 van
de 120. Voor de overige reliefs was men uitsluitend aangewezen op de teekeningen van W i 1 s e n, zooals zij door
L e e m a n s in steendruk zijn uitgebeven, en dat die pier
en daar klein e onjuistheden vertoonen, is den peer P 1 e y t e
door autopsie gebleken. In zulke gevallen is de noodige
wij ziging in de of beelding aangebracht. Over het geheel
zijn die teekeningen echter to vertrouwen.
In het beschrij vende gedeelte heeft de vervaardiger
met twee bezwaren to kampen. Vooreerst is hij het Sanskrit
niet machtig en moet hierom alleen afgaan op de vertalingen van den Lalitawistara. In de tweede plaats zijn wij,
wat dit werk zelf betreft, in ongunstige conditie. De
eenige uitgave die er van den origineelen tekst (in Sanskrit
en basterd-Sanskrit) bestaat 1), is verre van onberispelijk, en
de vertaling en zijn niet geheel betrouwbaar. Die van
I' o u c a u x is niet rechtstreeks uit het Sanskrit maar door
den trechter van het Tibetaansch gemaakt. Meer dan eons
blijken die nadeelen in den beschrijvenden tekst, en misschien zou de peer P1 e y t e verstandig gehandeld hebben,
wanneer hij zich van de hulp van eon Sanskritist had verzekerd, die wat hij aan vertalingen ontleende met den
grondtekst zou hebben kunnen verg elij ken. Ook mist men eenvormigheid in de transcriptie van de Indische letterteekens.
Maar wat de hoofdzaak aangaat, heeft de peer P 1 e y t e
volkomen juist gezien. Na eene zorgvuldige vergelijking
met het origineel van de door hem nit vertalingen opgemerkte verhouding tusschen de volgorde der of beeldingen
en den gang van het verhaal in den Lalitawistara, komt
mij de waarheid zijner pissing voldingend bewezen voor.
De kunstenaar, aan Wien de uitvoering van doze reeks van
tafereelen uit het leven van den Grooten Man was opgedragen, heeft de gebeurtenissen afgebeeld aan de hand van
1) Nadat dit geschreven was, verscheen er eene critische uitgave,
althans het eerste deel er van, bewerkt door Prof. S. L e fm a n n.
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onzen Lalitawistara. Ret kan zijn dat er een enkele afwijking zal worden aangetroffen, maar dat betreft kleinigheden,
b.v. dat, als de Bodhisattwa, alvorens den hemel to verlaten, Maitreya in zijne plaats tot g eestelijken leider in
die hemelsche oorden aanwijst, hij dezen de vorstelijke
tiara niet op het hoofd zet, zooals geschreven staat, maar
door een dienaar laat overreiken. In dergelijke zaken zal
een kunstenaar uitteraard altijd eene zekere speling hebben.
In de vijf alreeds verschenen aleveriugeu is de schoonste
overeenstemming to bespeuren. Zelfs in de twee afbeelding en i r. 9: e 9, waarvan P1 e y t e de nauwkeurige
determineerin.g niet waag t to g even, is het waarschij nlijk
dat de tekst etronwelijk evolgd is. Daar zij betrekking
moeten hebben op tooneelen nit den wedstrijd iii alle ridderlij ke en g eleerde kunsten zij volg en iinmers op nr. 91,
Siddh^irtha's ongeloofelijke bedrevenheid in het rekenen, en
g aan vooraf aan nr. 97, zijne overwinning in het bog schieten stet jk mij voor dat het volgende bedoeld is.
Nr. 93, waar de Bodhisattwa, kennelijk aan den lotus, die
hij in de hand draagt, door een aanzienlijk persoon voc r
eene g alerij net een aantal edelen eerbiedig wordt toeg esproken, ziet op deze plants in den tekst (bldz. 173 v. o.
ed. Rajendralal Mitral: „Zoodoende [d. i. door zijne bedrevenheid in het rekenen] kreeg de Bodhisattwa de hoogste
onderseheiding. Toen zeiden de çakyas [tot den pries]:
'Laat de prins nu ook eens doen zien wat hij kan in de
verschillende deelen van de kunst van vechten en zich ook
daar onderscheiden.' " Nr. 95 stelt hem voor gereed om
het in het worstelen tegen al de çakya's op to nemen.
g

tR•

De Lalitawistara is een in menig opzicht merkwaardig
geschrift. Oorspronkelijk het heilige boek eener bepaalde
Mahayanistische secte, behelzende het leven oozes Heeren
Buddha naar de aldaar geldende overlevering , heeft het
later in veel rimer mate de waardij van een kanoniek boek
voor de Maayanisten verkregen. Bij de Nepaleezen maakt
het deel uit van hunne negen dharma's, d. i. hun Heilige
8chrift in en geren zin. voor de Chineesche Buddhisten is
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het tot vier malen toe vertaald geworden ; twee van die
vertalingen bestaan nog, en van deze dagteekent de oudste
van omstreeks 300 na Chr. En nu weten wij dus, dat ook de
kerk der Javaansche Buddhisten, ten wier behoeve het g eweldige indrukwekkende heiligdom BSrS-Boedoer verrees, in
den Lalitawistara de openbaring bezat van de lotgevallen
van hun Meester van zijn besluit of om uit den Tusitahemel of to dalen tot zijne Buddhawordin g toe.
Voor den geloovige heeft de Buddha zelf dit relaas
verkondigd. Aan zijne jongeren, eene schare van 12000
monniken, onthulde hij het, zoo heet het in den aanhef'
van het werk, Coen hij eens verwijlde in eene van de plaatsen,
waar hij zich het liefst ophield, nabij de stad çrawastt, in
zijn kloosterpark Jetawana, het geschenk van den schatrijken
Anathapindada. Aan dien hoogen oorsprong van onzen
tekst zijn wij allerlei bijzonderheden verschuldigd omtrent
de laatste faits et gestes van den Bodhisattwa in den Tusitahemel, voordat hij dien verliet, om naar de wereld der
menschen neder to dalen en daar in de gedaante van een
Witten olifant met zes slagtanden in to dringen in den
schoot van Naar, die hij had uitgekozen om zijne moeder to
worden. Nergens anders wordt die voorbereiding zoo uitvoerig beschreven. In het Boro-Boedoer beeldhouwwerk is
zij door niet minder dan twaalf reliefs vertegenwoordigd.
Hadden wij niets anders over dan dat twaalftal, dan zouden
zij alleen reeds voldoende zijn om de juistheid der ontdek-king van den heer ]P 1 e y t e aan to toonen.
Zooals in de andere Mahayanistische boeken, vinden
wij in den Lalitawistara een veel grooter plaats ingeruimd
aan het wonderbaarlijke dan in de boeken der Zuidelijke
Buddhisten. De getallen zijn hooger, het wemelt er van
scharen van godeu en goddelij ke wezens. Evenals bij vader
Homerus, maar met eene weelde van fantasie en een
mateloosheid in alles, waarvan onze Westersche letteren geen
begrip hebben, wordt de lezer telkens van den hemel naar
de aarde verplaatst en omgekeerd, en dat zoo ongedwongen,
zoo natuurlijk, zoo van zelf spreken d, dat het u niet invalt
to vragen : gelooft de verhaler zelf aan al die mirakelen,,
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Dat de Heere Buddha zich bewust was ding en to verhalen,
die een sterke mate van geloof onderstellen om ingang to
vinden, blijkt hieruit dat hij in zijn openbaring in den
Lalitawistara verklaart to weten, dat er in de toekomst
zullen wezen ,,sornmige monniken, niet gelouterd naar het
lichaam, niet gelouterd naar den geest, niet gelouterd in
hun gedrag, niet gelouterd in inzieht, don, ongeleerd,
trotsch, verwaten, twijfelziek, ongeloovig enz., die niet
zullen gelooven" dat zulk een Opperwezen als de Bodhisattwa eens als inensehelijk fetus in het onreine lichaam
eener vrouw gehuisd heeft. Maar hij bezit natuurlijk ook
de iiiiddelen oiii den twijfel en het oiigeloof het zwijgeri
op to leggen.
Nog lets ariders is in den Lalitawistara opmerkens-

waardig. Sterker dan elders wordt er het verheven wezen
van den Bodhisattwa tot uitdrukking gebracht. Dat hij
met een buitengewonen verstandelijken aanleg ter wereld
kwam, daarover zijn alle Buddhisten het eens. Die bleek
Loch nit zijne bewonderenswaardige, ja alles overtreffende
bevattelijkheid om wat ook to leeren, to begrijpen, to outhouden. Ook uit het feit, door geen geloovig Buddhist
in twjfei to trekker, 1) dat hij aanstonds na zijne geboorte
gesproken heeft, iets wat hij trouwens in twee vroegere
geboorten ook gedaan had. Meer dan eene overievering
der Noordelijke Buddhisten vermeldt uitdrukkelijk dat hij,
toen hij als fetus in den moederschoot inging, bij zijn voile
bewnstzijn was; dat beteekenen de woorden s'mrtas en
samprajdnan, die de vertalers der Sanskrit-origineelen misverstaan hebben 2• Maar de Lalitawistara gaat verder. In
de gewone voorstelling, die zonder twijfel dichter staat bij
1) In het bovenvermelde boekje van den cateohiseermeester S u b h ad r a B Ii i k s u heb ik het niet gevonden.
Co w e il's vertaling 'at a thought 'is verkeei-d. Zie P 1 e y t e,
2)
bldz. 25, waar de woorden 'der Ueberlieferung eingedenk' desgelijks eene
slechte vertaling van die Sanskritwoorden zullen wezen. P 1 e y t e 's noot
2 aldaar is onjuist. ()ok in den Lalitawistara wordt het feit der oonoeptie verhaald (bld g . 63 van den Sanskrittekst).
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den oorspronkelijken vorm van het verhaai, komt de Prins
van lieverlede tot het besef der noodzakelijkheid om de
wereld to verzaken. Zijn vader, beducht voor de hem voorspelde monnikwording van den geliefden zoon, neemt de
uiterste voorzorgen om dat to beletten. Geen Acrisius,
Astyag es of Herodes kan ang stvallig er gewaakt hebben
tegen het levee van den kuaap, die hem zelven eens leven
of Croon zou rooven, dan naar de traditi.e koning çuddhodana zijn maatregelen nam om to bete tten, dat Siddhartha
den g eestelijken staat zou gaan verkiezen boven het koningschap, waartoe hij door geboorte en opvoeding bestemd was.
Maar des ondanks dringt het besef van 's werelds ijdelheid
en van den plicht om een uitweg to vinden ter ontkoming
aan den eindeloozen kringloop van geboren worden, hjden
en sterven, tot den jongen man door. Allerlei kleine
maar diep na-werkende aanleiding en tot zulke overpeinzing heeft de overlevering bewaard. Zoo rijpt allengs
zijn groot besluit. In dezen gang van zaken is er niets
wat met de menschelijke natuur van den held in strijd kan
worden g eacht. In den kring van geloovigen, in Wier
midden het verhaal van den Lalitawistara to boek is gesteld,
moet die g eleidelij ke ontwikkeling der g ebeurtenissen geschenen hebben niet to strooken met het goddelijke wezen
van den held. Hun Bodhisattwa is alwij s, alwetend en
algoed, nog voor zijne „geheele ontwaking". Wanneer
zijne pleeg moeder hem als knaap voor de eerste maal naar
den godentempel gaat brengen, lacht hij er om zeggende,
dat men hem, Wien bij zij u.e geboorte door de hoog ste
hemelgoden hulde bewezen was, nu naar de g oden wil
voeren, alsof hij hun, niet zij hem, devotie hadden to verrichten. Later, wanneer als Prins liefdegenot en vermaak
in zijn paleis hem op de meest overvloedige wijze ten deel
valt, blijft hij in contact met de vele Bodhisattwas in alle
werelden, die het besef van zijne taak en het doel zijner
mensch-wording hem steeds levendig houden. Bij de vier
verschijningen, die zijne ontroeriv g to weeg brengen, heet
het in den Lalitawistara, dat hij zeer goed van ouderdom,
ziekte, dood op de hoogte was; in het belang van zijn
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groote werk deed hij alsof hij het niet moist. Dienzelfden
schijn van onwetendheid legde hij in een later stadium van
zijn leven aan den dag, Coen hij in de zes jaren van de
strenge ascese, die aan de bereiking van het Buddhaschap
voorafgingen, beproefde of door pijniging van het lichaam
en onthouding van voedsel de weg ter verlossing to vinden
was. Dit deed Mj niet nit wezenlijke behoefte om de zaak
to onderzoeken, maar met het opzettelij ke voornemen om
voor het heil der wereld de doelloosheid dier praktijken door
een sprekend voorbeeld voor altoos in het licht to stellen.
Deze opvatting van den Buddha staat geheel op den
bodern van wat m e Ei pleeg t to poem en : het Hindoeisme.
Ook de Hrsna van het Mahabharata vertoont die dubbele
natuur. Nii een s verkeert hij als gewoon menseh under
mensehen, dan weder wordt hij met Wisnu-Nârayana,
het Hoogste Wezen, vereenzelvigd. Evenzeer is de held
van den Lalitawistara een mensch-god. Ik zie geen wezenlijk verschil tusschen die mystieke ineensmelting der voorstellingen van belichaamde godheid en buiteng ewoon mensch
dens humane-s en homo divinus van d e z e Buddhisten en
de awatara's van het Hindoelsme. Gelijk men weet, gelooven de orthodoxe Hindoes dat hun God Wisnu in allerlei
verschijningsvormen op garde geboren is, en in de toekomst
nog eenmaal zal geboren worden, telkens wanneer zijne
persoonlijke en werkdadige tusschenkomst voor het bestaan
van wereld en wereldorde noodzakelij k is.
Onder deze omstandigheden kan het to minder bevreemden dat de MaMyanistische afdeeling der Kerk allerlei algemeen Indische m ythologische fig wren, die aanvankelij k buiten
het Buddhisme stonden, in haar pantheon heeft opgenomen.
Op Java is aanraking tusschen Buddhistische en andere
Indische, met name çiwaIetische elementen en dies tengevolge vermenging van beide tot op zekere hoogte onmiskenbaar. Prof. K e r n heeft voor jaren in een baanbrekend
opstel over de ermenging van Qiwaisme en Buddhisre op Java,
naar aanleidinq van het oud ;? avaansch gedicht Sutasoma hierop
het eerst gewezen. In dit verband valt ook to constateeren
de bekendheid op Java met allerlei Hindoesche sag enkringen
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en litteraire producten die buiten het Buddhisme staan.
Er bestaat o.a. eene Oud-javaansche bewerking van het
Mahabharata, eene van het Ramayana, en in het beeldhouwwerk op den Tjandi Parambanan vindt men in eene
reeks van reliefs de geschiedenis van held R m a en zijne
vrouw Sit a geillustreerd.
Zoo opent P 1 e y t e's determineering van de afbeeldingen der Buddha-legende op den Boro-Boedoer als behoorende
bij den tekst van den Lalitawistara een nieuw g ezichtspunt
tot de juistere beoordeeling van het soort Buddhisme,
waarvan dat grootsche gebouw de machti.ge uiting is geweest. Hoe getrouw de beeldhouwer der reliefs met alle
trekken in zijne bron vermeld rekening heeft g ehouden,
daarvoor dit klemmend bewijs. Toen de geboorte van den
Bodhisattwa op handen was, waren er to Kapilawastu 32
voorteekenen to zien. Zij worden alle in den Ealitawistara
opgesomd, en nit de vertalinggen door hem gebruikt heeft
de heer Pie y t e ze op blz. 40 vg. van zijn boek medegedeeld. Waar er staat : „Im Innern seines Palastes liefen.
die Kinder der Gutter ab and zu", hebben zijne zegslieden
de woorden van den grondtekst, zooals wel eens weer gebeurd is, kwalijk begrepen. Er behoorde to staan dat
binnen in het paleis „godenkinderen alias: engelen ,
de lendenen omgord, zich vertoonden en van schoot op
schoot rondgingen". Fig. 25 op bldz. 41, waar die voorteekenen door den kunstenaar zijn afgebeeld, bevat onder
anderen koning çuddhodana met drie godentelgen bij zich;
een er van hee f t hij op den sehoot en bij twee is de gordel
dien zij dragen zeer goed to zien.
Op het gebied der oudheidkunde zal de verzameling
van gebeeldhouwde voorstellingen, die men zoo op den
BSrS-Boedoer als in andere bouwwerken op Java nit den
Hindoe-tijd aantreft, een waren schat van gegevens blijken
to bevatten. De nauwgezetheid der uitvoering waarborgt
de getrouwheid en waarheid der attributen van vorsten en
geestelijke personen, van kleeding en mooning. Bij de gebrekkige kennis van de wetten van het perspectief zijn er
natuurlijk allerlei conventioneele aanwijzingen om den
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underling en afstand van verschillende in een tafereel voorgestelde zaken to kennen to geven. Aan symboliek is er
geen gebrek. Voor onze archaeologen is hier een rijke bron
van onderzoek, waarbij zi j de hulp der philologie en der
ethnologie niet kunnen ontberen. Van belang is het bier
nit elkander to houden, Welke voorstellingen, vormen van
voorwerpen en motieven volgen s modellen nit het Vasteland
van Indie naar Java zijn overgebracht en daar, hoewel niet
overeenkomende met inheemsche zeden en g ebruiken, in
de kunst zijn vastgehouden, en welke op zuiver Javaansehe
zaken betrekking hebben. In di.t opzicht g eeft de heer
P1 e ,y t e hies en daar een enke] e merkwaardige aanwij zing .
W ij wen sehen het door den uitg ever d e B u s s yT op
touw g ezette werk een g oed debiet toe. Mogen de vol:;ende afleveringen toonen, dat door zorgvuldige correctie
en een g oed gebruik maken van alle hulpmiddelen, waarover beschikt kan worden, werkelijk de bedoeling voorzit
het boek zoo g oed mogelijk to doen zijn.
( r•otc'inq'f n, Januari 1902.

Hollandsche poëzie in 1901
DOOR

FRANS BASTIAANSE.

Iv. 11.
„Het hjkt onbegrijpelijk dat zij, die lijden onder het
„feit der kwijning, die de schoonheid eenmaal in hun bezit
„voelden wegloopen als water tusschen hun handen en leeg
„bleven aan Naar, niet als troost het inzicht begroeten dat
„de nieuwe vreemde armoede en leegheid niet nit hen voort„kwam, maar buiten henzelven ontsprong, en zij het inzicht
„van de mogelijkheid althans tot nieuwen bloei niet begeerig
„aanvaarden" zegt Mevr. H. Roland Hoist 1), met G o r t e r
een voorbeeld van zulk een leeggeloopen vat.
Al lijkt het onbegrijpelijk, er zijn in Nederland enkele
dichters gebleven, die het leeg-loopen verkozen hebben boven
het volgedaan worden met vulsel van min-passende soort ;
die liever zwijgend bleven of, zoo zij produceerden, enkele
betere verzen gaven (ik laat Kier den Heer And r e Jo lie s 2),
1) In „Socialisme en Literatuur" Tweede druk. blz. 14. Een passage,
die op zich self reeds een waar-d un-ook-„ontsprongen ” leegheid vertoont,
2) Kroniek No. 311-314.
De heer Jo 11 e s haalt daar aan de volgende strofen van G o r t e r
Er treedt een man mij aan
van vreugde en van hoop,
hij wil seer verre gaan
en seer vast is zijn loop.
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dan G o r t e r ' s ,,gedaas, onsamenhangend gebeuzel en Kollewijnsche Jan-de-Wasscher-poezie in ,,De Nieuwe Tijd".
De Heer A d a m a v a n S c h e 1 t e m a is echter een j ong
dichter, die, waarschijnlijk op verhoogde, maar Loch nog
onzekere leans van poëtisch succes zich heeft aangesloten
als lid bij het eerst ,,verstandelijk erkende", daarna met
het ,,geluk eener volkomen overgave gevondene" socialisme
en zijne partij. Niet tevreden met den natuurlijken maar
iarigzamen gang van zaken heeft hij het proces der droog1 egging bespoedigd:
En toen ik )p4tnnd nato ik zelt (IC sport
Van i hart, dat, vat verschraalde, weg zoo loopen
Hoog op de Bergen lag ecu wijngaard open, - * Aeh! IV weet niet of ik y our altijd won! (blz. 80).

Roe het den dichter na deze, gelijk wij straks zullen
zien nog niet volkomen geslaagde, operatie verging leert
hij ons in een voorafgaand vers, gericht
Aan een partijgenoote.
Vriendin! en rnoeder van het versch geluk,
Dat als Jong brouwsel door mijn vaten loopt,
Yrouw! die mij Bens het diep bedroefde stuk
Van deez vervloekte wereld hebt ontknoopt,
Ai! nioedig slachterswif, die zuk aan ruk
Het vette varken van den vijand stroopt,
Dan weer met uwer woorden zachten druk
Mijn tranen vraagt -• mijn moeden schedel doopt: Niet ('en naam vrouw, staat in ons hart gesebreven,
En wij verkoope' elkaar geen ijdlen praat, [Dat spreekt, ynaat, want geen socIaaldemocraat
Spreekt ijdelhedens; ' t vers kon weggebleven. B.]
'k Vraag van uw vollen tijd maar den minuut:
Weet dat aan 't keerpunt van een stakkrig leven,
Bij 'n arrnen vent 1w naam geschreven staat, Brave dappere kameraad - saluut!
Hij heeft zijn verren blik
Zeer in de vert gezicht (drukfout voor ,,gericht"?)
hij heeft zeer wonderlik
een warm en koel gezicbt.
Inderdaad zeer wonderlik; het gedicht had ook door Mevr. It 01 and
H o 1 s t, van wie ik straks jets soortgelijks zal citeeren, gescbreven kunnen zijn.
O.E.J17
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Pit laatste klinkt anders dan het door-en-door burgerlijke :
Maar nu ik sta op 't kruispunt van mijn pad,
Weet ik zoo klaar, dat 'k zeer mij heb vergiet,
En dat der Muse wil mijn een'ge vreugd is,

en de betrokkene partijgenoote zal, ongetwijfeld wel
met gestreeld moederlijk instinct het „versch geluk" dat
thans opnieuw door des Heeren v. S c h e 1 t e m a's vaten loopt,
zien gedijen ; maar, ik voor mij, moet toch verklaren
en ik heb geen enkele reden bij „Moeie" het eiselijke slachterswijf „aap wat heb je mooie jongen" to spelen dat ik
wel aan des Heeren v. S c h e 1 t e m a's „versch geluk" wil,
maar aan zijn vers-geluk bezwaarlijk gelooven kan in
gedichten als dit.
Toch verdient de takt des schrijvers bewondering om
twee redenen. Als hij namelij k bij reg el 8 bemerkt gevaar
to loopen het aantal verwenschte Ik-verzen met een to vermeerderen, gaat hij voort :
„Niet een naam vrouw, staat in ons hart geschreven".

En al staat hij er volgens vers 13 Loch weer wel, het
is klaar, dat de dichter door aan to duiden : onder vele
namen staat er ook tiw naam, een dreigende individuverheerlijking, zoo hinderlijk b.v. in Baudelaire 3}, talentvol
heeft afgeleid.
En tweedens verdient de auteur onze bewondering,
omdat hij, in plaats van to dichten :
„Niet een naam vrouw, staat in ons hart geschre'ren,
„Maar weet : aan 't keerpunt van een stakkrig leven
„Bij 'n armen vent uw naam geschreven staat'',

wat oogenschijnlijk voldoende geweest ware, met regels 10,
3) Ik bedoel hier burgerlijke verzen als :
Je to donne ces vers afin que si mon nom
Aborde heureusement aux epoques lointainee,
Et fait river un eoir les cervelles humaines,
Vaisseau favorise par un grand aquilon,
Ta memoire, pareille aux fables incertaines,
Fatigue le lecteur ainsi qu'un tpmpanon
Et par un fraternel et mystique chainon
Reste comma pendue

a

mea rimes hautainea r

99 -11 ('k vraag van uw vollen tijd maar &n minuut) en 14
(den collegialen partijgroet) zoowel de minuut als het sonnet
heeft weten vol to praten.
Een vergelij king met de werken van de onmiddellij kvoorafgaande periode onzer Nationale Verskunst zou niet
direct in het voordeel van den Sociaal-Democraat uitvallen.
Maar van absoluut standpunt wil hij waarschijnlijk en mag
hij dan ook niet besproken worden.
Wij beoordeelen hem alleen juist, wanneer wij zijne
poezie vergelijken, niet met de klassenlooze, die door het
eeuwig-menschelijke geschreven is, maar wel met poetisch
progralil en voorbeeld van partijgenooten als Mevr. H o 1 a n d
Hoist, (-orter, of D. Troelstra aan de eene, of aan
dat van partijgenootexi eener andere maatschappelijke klasse
als b.v. H e y e aan de andere zijde.
Er zijn vrijplaatsen in het levee van den kunstenaar,
even g oed als in het levee van den geloovige, waar de
stemmen van staatkunde en partijbelang, waar de gevechten over dogma's of niet worden bespeurd, Of hun storenden
invloed verliezen.
De poezie, die uit deze vrijplaatsen komt, zij alleen, is
poezie bij uitnemendheid ; alles wat daarbuiten onts taat is
onzuiver, minderwaardig.
In de theorie van het socialisme kan de kunst niet
worden erkend, dan als een „enclave" van Naar, het socialisme zelve. In de theorie van de absolute en zelfstandige
kunst kan omgekeerd het socialisme niet worden erkend
clan als een „enclave" van haar, de kunst.
De Heer v. S c h e 1 t e m a doet wel zijn best zoo socialistisch mogelijk to wezen, maar zijn kunstenaarstemperament en zijn verstandelijk inzicht staan nog maar al to
zeer op gespannen voet met elkaar.
De god J a n u s werd in de oudheid voorgesteld met
twee gelaten. Iets dergelijks heeft de poezie van den Heer
v. S c h e 1 t e m a, die met het eene, naar het proletariaat
gekeerde gezicht beminnelijk of verteederd glimlacht, met
het naar de bourgeoisie gekeerde gelaat schamper grijnst,
maar,
en dit is het bizondere van dit grimmige gelaat
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het eene oog knipt, atavistisch verschijnsel, nog voortdurend vriendelij k en verstan dhoudelij k naar de helden der
zoogenaamde burgerlijke, absolute kunst, en het moet gezegd worden dat de Heer v. S c h e 1 t e m a geen kwade oogenblikken aan zulke aberratieve momenten heeft to danken..
Ik wil her echter met genoegen verzen voorbij gaan,,
die niet veel anders zijn dan directe navolgingen van burgerlijke modellen, om een specimen aan to halen van de soort
die men ncch kapitalistisch, noch anti-kapitalistisch, maar
zoover des Heeren v. S c h e 1 t e m a's talent reikt, absolute
poezie zou kunnen noemen.
Iiet is in het vers „Herfstliedj e," waar het rythme
voortdanst als een eekhoorntje dat met snelle beweginkjesdoor de takken wipt :
De wind zit in de
Gele linde
Wat to vertellen ;
Kijk ! die kastan je :
Daarvan kan j e
De blare' al tellen !
0! o! daar b egint
Die woelige wind
Ze to vergaren — —
Goud! goud ! is het ooft
Over mijn hoofd
Rollen de blaren.

Het is ook in het vers „vergeef mij," waar de auteur,..
valsche schaamte ter zijde stellend, klaagt :
Ach ! al wat hij bracht —
De heerlijke droom
Van een schoon geslacht, —
Ik gaf 't voor den zoom
Van 'n kleed in den nacht !
'k Gaf 't -- o! vergeef mij —
Als 't 'n hoofdje tusschen
Bei mijn armen lei
Om het to kussen — —
Vergeef ! — vergeef mij!

Het is ook in den aanvang van het gedicht : „De dag
des Oordeels :"
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De dag des oordeels komt
Murmelende profeten !
Maar uooit de dag waarop 't alarm verstomt
Van die niet anders mochten eten
Van 's levens tout, dan 't zout van de eigen smart.

Het eene is louter natuurvi.sie, het andere is, als gij
-wilt, burgerlij k, het laatste proletarisch sentiment, 4) het
is mij alles wel, maar ik houd staande dat er iets in g ehoord wordt van den echten poeet, jets beters dan b.v. het
volg ende g estamel van mevr. R o 1 a n d Ho is t dat op den
uaarn van poezie schijnt to willen aanspraak maker:
flet j ukbeen springend vooruit
in bet wit breedkakig gezicht
elk moeizaam woord als gestuit
^uaar do tovgval licht
en lieflijk van klinkers : een loot
van vredig naturen-tijd
vreemd aandoend, nu deze lang flood
in de woorden van strijd enz.
(Nieuwe Tijd Febr. 1902.)

Ik zou eeu mass y versbrokken en regels nit den bundel van den Heer v. S c h e 1 t e m a kunnen bijeenlezen, die, zij
het dan sours wat barok, Loch van beeldend talent getuigen
en er met enkele verzen van D. Tr o e 1 s t r a 4a ) voor instaan,
4) Ik vine B r a a k e n s i e k een duffen prentenmaker ; S t e in 1 e n in
zijn Chambard een begenadigd artiest; als socialistische kunst tot ons
komt in de S t e i n 1 e n'sche gestalte, dan begroeten wij Naar met evenveel
vreugde als de beste z.g. burgerlijke kunst.
4a) Ik bedoel hier b y . D. T r o e 1 s t r a's „De zegening der Campagna",
waar hij eerst bet landsehap in Noord-Italie beschrijft, daarna in een aantal
strofen de Meiprocessie en den Knechtschap der boeren hekelt :
Op d'akkers, wel verzorgd met ploeg en eg
Ontspruit in teeder groen het Turksche graan.
De wilde hagen, slingrend langs den weg,
Zijn met een rozenweelde overlaan.
Nu komt de Meiprocessie aangeschreen :
Bij 't aware klokkeluien van den dom,
Bij 't klankloos suf gemurmel der gebeen
Gnat zij, het kruis aan't hoofd door d'akkers om.
(Het Volk, 13 Mei 1900).

dat men in de sfeer der S. D. A. P. nog niet per se alle
poetisch vermogen behoeft to verliezen.
Maar tegenover deze gedeelten, die het dichterlijk optreden van den Heer v. S c h e 1 t e m a motiveeren en zijn dichterschap in bescheiden mate bewij zen, staan er oak massa's
met
andere, die zich tot zijn betere merle verhouden,
verkleinde proporties dan altij d als V on del s Hekeldichten tot zijn reizangen uit de drama's. Wel belangrijk
voor de kennis van zijn karakter en zijn tijd, maar de grootheid van zijn dichterschap allerminst determineerend, zijn
ze, met den tijd die verging, voor het meerendeel in vergetelheid geraakt. 5) De reizangen daarentegen, hebben nooit
opgehouden het hart van den nazaat to verwarmen met
even weldadigen gloed, als zij het eens de tijdgenooten des
dichters deden.
Als de Heer v. S c h e 1 t e m a dan ook grimmiglijk schrijft
over „het vette varken van den vijand" of als hij mocht
meenen „De beestenboel" (,,de wijze aap-mensch-Homo Sapiens" ! op sterk water) op Heiniaansche wij ze door zijn
geestigheid to hebben geperpetueerd, dan vergist hij zich..
En als hij van een deel der menschen beweert :
Ze temen van menschen en godenVan wijsheid en weten en Kant,

om in bet zelfde versje van zichzelf en zijn vrienden, tegen
beter evolutionistisch weten in, to juichen:
Wij ! wij ! zijn de menschen en goden op aarde,
Wij bouwen een wergild die Been storten doet,
0! droomers waakt op - gij valt onder den voet,

dan kan hem dat den lof bezorgen van tijdgenooten,.
die met het wassende en zich modificeerende Socialisme mee
opgroeien, maar de nakomeling zal, (ondersteld dat men
zich dan nog met zulke dingen bezig houdt), bij de veranBarr e t t B r owning gaf one de schoonheid van zulk een schouwspel
geobjectiveerd door den kunstenaar, In G e z e 11 e, subjectiever leefde de
mensch met den kunstenaar mee. In Troelstra omgekeerd er tegen in.
5) Fnkele algemeen-menschelijke verzen op 01 d e n b a r n e v e 1 d t weer
uitgezonderd.
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derde tijdsomstandigheden de dichterlijke onwaarde van
zulk-soortige gelegenheidspoezie terdege brandmerken.
Evenals men onder de poezie van J. P. H e y e menig
gedicht aantreft, dat in bepaalde kringen van het Nederlandsche y olk populair is geworden, het Vlaggelied b.v., zoo
is ook in sommige dichtstukj es van den Heer v. S c h e 1 t e m a
een „Volksthumlich" element aanwezig, dat ze als 't ware
voor vulgarisatie geknipt maakt.
Dikwijls eehter, evenals ook H e y e deed, voegt de Heer
A. v. S. aan een min of sneer geslaagde natuurbeschrijving
als inleiding een soort van zedekundige bespiegeling toe,
die aan de schijnbaar nuttelooze en als het ware de kunst>m-de-kunst-huldigende eerste strofen, het proletarisch nuttigheidsaanhangsel versehaft. V a n H e y e vind ik b.v.
„Door Wolken"
Hoe krachtiig strijdt go, o blanke maan !
Hoe dringt ge door de wolken heen,
En scheurt heur zwarten grond van-een,
En breekt

baan :

Met zijn toegepaste slotcouplet :
Moog' zoo (hoe dicht het wolkgordijn
)ok op ons doornig voetpad daal')
In dulden, strijd en zegepras1
tins leven zijn !

Van den ]Meer v. S c h e 1 t e m a b.v.
Toen viel de gouden zon op al die woorden
En lachte ' t levee in dien najaarsdag
En leefde 't land, dat niemand nog behoorde : —
Hartstochtelijke Kanieraden ! lag
Altijd, altijd de zon zoo in uw woorden
Ms op dat stille boek die lichte lath! (blz. 32).

of wel:
Toen werd de hemel heel goad,
Gulden de wereld !
Geel was het fonkelend hout,
Zilverbepereld !
Een vogel Hoot op de oude heg,
Een windje blies de wolken weg!
Wijd was de hemel, eindeloos,
Wijd was de garde!
Klein was het hartje, hopeloos,
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Dat niet bedaarde : —
Een kindje schreide, — vroeg me om geld,
Een klein geluidje in 't groote veld! (46)

En naast het volgende geheel in den volkstoon gehouden
versje van H eye:
Wat tobt gij Loch, o jonge maats,
Om aan den kost to kornen ?
Wat zit gij daar to droomen :
Zeg, is er op de Vloot gees plaats ?
Ik zie nit alle Landen
Matrozen in het Neerlandsch want,
Maar onze Jongens stain aan strand .. .
Zeg ! hebt ge dan geen handers,
O Jonge Maats van Nederland?

kan zeker een couplet als het volgende van den
Heer A. v. S. met eere genoemd worden :
Maats ! laat je borrel en pint er eens staan,
Wij moeten wat zieltjes gaan winnen,
Hier valt nog iets meer dan uit vrijen to gain, -Hei ! daar zal een liedje beginnen !
En ons hart houdt de maat
floor! de trommel die slaat :
Kom op! Kom op! recht op je kop !
Kruip daar uit je donkere holen,
Haal op! haal op! nit keet en slop
En slijt aan de keien je zolen !
Heissa ! joecheisa ! komt allemaal mee !
Holdrio ! holdrio hee ! !

Echter zou ik den Heer A. v. S., ook met het oog op
enkele pasgevoerde debatten in overweging willen geven
den verderop in het vers geplaatsten regel:
Ons helpen geen God, geen gebeden,

als zijnde niet voor alle arbeiders geschreven, to schrappen.
Gelijk de Heer S c h a p e r „waling" heeft aan de Juristerij, zoo blijkt de Heer v. S c h e 1 t e m a miii of meer maling
to hebben aan het vormschoon zijner verzen. Maar er is
verschil bij overeenkomst. Want de Heer S c h a p e r heeft
bij mijn weten nimmer voor Jurist geposeerd, de peer v.
S c h e 1 t em a treedt met verzen als dichter op en getuigt
van zich zelf:
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Zoo weet ik dat dees wereid reeds de banen
Van elken mensch, van eliek wiss ' iend wiolit,
Tot ééne groote harmonie komt manen, -Zoo 'cvii ik dat ik zeif mijn uren richt
Als strakgetooinde wili'ge onderdanen
Naar éénen vromen, onontkoombren plioht.

Gaarne had ik flu van den Heer v. S c h e 1 t e m a gezien,
dat hij ook de groote harmonie beseft had, die er in de
poëzie tusschen inhoud en vorm bestaat, en dat hij bizarre
beelding, het knoeien met sonnet-rijmen als ,,revels" en ,,gevels" enz. ann wisselende wichten, gedesorganiseerde burgerauteurs, die no ,,dwaleii op onbewuste wijze", had overgelaten.
Stelliger dan de Beer van der (4 oes, die in 196 verklaarde ,,Wij voor ons hehoeven niet ons to bekommeren
wegens onze onbevoegdheid, want niet wij, maar anderen
,,zullen hebben to zoeken welke ohjekten voor kunst de
,,latere maatschappij zal verschaffen 6)", stelliger liet zich
eenige jaren later mevrouw R 1 and Ho 1 s t nit over de
objecten der proletarische literatuur, die volgens haar zal
bevatten ,,de hooge wjsheid van een nooit-to-voren bereikt
,,inzicht in de maatschappe1jke noodzakelijkheid met de
,,warmte van een maatschappelijk ideaal."
Verder beschrijft zj hoe men er in zal viuden:
,,Een nieuw helder besef van het goede, het mensche,,lijke voor de menschen, de verheerlijking er van, de nit,,storting der gevoelens die dit besef opwekt, de schildering
,,der daden waartoe het leidt, de lof en prijs (P) der men,,schen die deze bedrijven, de beschrijving van den strijd
,,tusschen hen en zij (sic!) die dit goede niet erkennen."
Als ik nu veronderstel, dat men dit heldere besef in
socialistische terminologie aldus mag vertalen: ,,beweging
,,naar of toestand van genootschappelijke maatschappij-orde"
of wel: ,,het gemeenschappe1jk waken van grond en pro,,duktiemiddelen", dan is het duidelijk dat de socia1itische
dichters eenigszins moeite zullen hebben dit ,,heldere besef"
zoo in hun verzen to plaatsen.
6) De Kroniek No. 82. 19 Juli 1896.
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Zij doen het dan ook nog niet, maar op voorbeeld van
burgerlij ke auteurs als S h a k e s p e a r e, die het schoone leven
van zijn vriend met den rijzenden morgen en den dalenden
dag vergelijkt, of in de jaargetijden op- en ondergang van
het menschelijk leven symboliseert, hebben de aankomende
socialistisehe dichters de gewoonte het „heldere besef" in
hunne g edichten door „Lente, dag, en licht" to vertalen,
het „onheldere kapitalistische besef" daarentegen als „Winter,
nacht, en duisternis". Maar, wie meenen mocht dat daardoor een soort gemeenplaatsige poezie zou ontstaan, die
heeft al to vroeg zi.ch een oordeel gevormd.
Want is er grooter variatie van een thema denkbaar
dan tusschen deze poetische fragmenten ?
„Maats ! zie daar tuimelt de zon in de straat,
One haantje dat kraait er victorie !
Betakel, betimmer de rijzende staat !
Om ons leit het licht al zijn glorie,

van den Heer v. S c h e 1 t e m a, of
Doch enklen zien, de reuzen uit den stoet,
De verre kim van lichtglans overtogen,
„Dadr, char moet redding zijn?" hoop schept hun de oogen,
Die vonke' in weerschijn van den vlammengloed,

van Mej . C a t e a u D a m m e in „De Gids" en
De zware nacht zich wentelt over 't Al;
Niets dan verward geloei en stormgeruchten,
Gebroken some door verren, zwaren val
En stilte dan ... Nu blinkers gouden luchten,

van R. v. d. V. in „Het Yolk"?
Hier wordt, ik wil nu nog niet eens spreken over het
jongste vers van Mevr. R o l and Ho 1 s t (Het Volk v. 16
April), de basis gelegd voor een gemeenschapskunst van
het heldere besef. 7)
7) Herman G or t e r (Nieuwe Tijd 3e Jaarg. No. 5) geeft het verschil den onburgerlijken en den burgerlijken auteur, tusschen het onheldere
en heldere besef zoo uitnemend aan in zijn „Kritiek op de Litteraire beweging van 1880 in Holland". „Een ding was er waaraan wij" (de burgerlijke diohters) „ons alien klampten ale ooze eenige zekerheid. Dat was de
„Natuur, de Natuur ale zoodanig, buiten de maatschappij " . . . „Wij waren
„onbewust van het diepere, van dat wat de mensehen het diepst en sterkst
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die dit besef opwekt", men vindt ze evenzeer bij den Heer
v. Scheltema:
Op Kamaraden! grijpt het najaarsooft.
Laat won en wingerd om uw schansen glijden
En set een krans op 't vastheraden hoofd, 7) Druk uw bewusten sin in 't jaargetijde,
Dat met zijn kloeke wind uw viagge looft.
Dat waait uw woord langs Holland's vlakke weiden.

En al komt ook de ,,schuldering der daden waartoe het
leidt" aismede ,,de beschrijving van den strijd tusschell
hen en zij (sic) die dit goede niet erkennen" noodwendigerwijze bij den Heer v. S c h e 1 t e m a flog niet tot hooge ont
wikkeling. ,,de Loll en prjs 17 der menschen die deze ( Baden )
bedrijven" wordt op zoo origineek wijze door den dichter
in: ,,Aari een partijgenoote" gezongen, dat hem behave
nog om zijn andere verdiensten, hierom alleen reeds een
socialistisehen eerekrans op het vastberaden hoofd kan worden
gedrukt.
,,beroert: het maatschappelijk gebeuren, dat ons leven, onsen hanger en
,,onse liofde regelt, rnaar wij waxen bewust van bet oppervlakkige, van de
,,zon, de rnaan, de see en do aarde en bet voorkomen der dingen. Dat was
„ plus onse kraeht, daarin voelden wij once vreugde en droefhoid eenigszins
,,duidelijk . Wi j given onse gevoelons in vormen der Natuur, naar niet
,,der menchenwere1d, wij zagen ons solve, onze aandoening, in Bingen,
,,niet in mensehen.... Voor ons was de Natuur de spiegel voor once kleine
,,persoontjes" ...„Het voelen der Natuur-abeen was voor ons, klein-burgers,
,,de sterkte, maar in hot algerneen gezien is hot een zwakheid" (hIs. 177-178).
En elders constateert (i o r t e r: ,,dat do menschheid, als sO) do Natuur
,,beheerscht, ook hare gevoelens meer meester is" (bls. 177) en dat ,,De
,,macht der maatschappij over de natuur. . . in do machine schuilt (blz. 174)."
Het gebruiken van ,,vormon der Natuur" kan op zichzelf geen kwaad,
wanneer wij rnaar niet do fout begaan do ,,Natuur" di. hot oppervlakkige als
eon grootsch en onbegrijpelijk wonderwerk to beschouwen, en wanneer wij
er maar zorg voor dragon hoar niet to inaken tot ,,spiegel voor ooze
kleine persoontjes " , maar wèl tot Spiegel voor do som van kleine persoontjes
(=

do rnaatschappij) en voor gebeurtenissen als b.v. ,,het gerneonschappelijk

maker van grond en productiemiddelen". En let er nu op hoe do burgerlijkheid van zoo'u nutteloosen ,,krans op ' t vastberaden boots" bij van
S lie] tern a to niet wordt gedaan door do bij uitstek socialistische
raadgeving:
,,Druk uw bewuston sin in ' t jaargetijde.".
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Een benijdenswaardig man dus, de Heer v a n S c h e 1t e m a; kunnen wij, als burger, hem prij zen om het aardige
eigen geluid en vroeg-Gorterschen klank van sommige zijner
verzen, ook de menschen van het fielder besef zulien niet
nalaten in hem den dichter to huldigen.
Er is echter een ding, waarvoor ik hem in 't bizonder
en menschen met dichterlijken aanieg in 't algemeen waarschuwen moet en dat is, in zake kunst al to zeer op de
raadgevingen van socialistische partijgenooten to vertrouwen.
De Heer Jo 11 e s toch bewees in zijn artikel : ,,wanneer het tij verloopt" (Kroniek No. 312) destijds hoe men
„aus dem kapitalistischen Sumpfe" „auf den festen Boden
der proletarischen Weltanschauung" kan springen, en Loch
falikante raadg evingen omtrent kunst meebrengen.
Of de wensch de vader was van de gedachte, en of
de Heer Jo 11 e s meende, dat hij er nu, dank zij E d g a r
Po e 's inlichtingen in zou slagen „onaf hankelij k van het
onbewuste, d.i. volgens hem „de quasi-inspiratie" met verstandelijke overwegingen kunst to waken en to doen makers,
hij hield (Kroniek No. 314) den Heer A d a m a v an S c he 1t em a Poe's „Philosophy of Composition", op onbewuste
wijze dwalend, als een schoonschijnend, maar inderdaad
vergiftigd lokaa:s onder de neusvleugels.
Hij schreef :
„Laat S c h e it e m a beginner d'oe's Philosophy of
„Composition goed to lezen, laat hij daarna bij M a r x en
„K a u t s k y voorai G o e t h e's proza niet vergeten ;...
„vervolgens moet hij ernstig overwegen of, en in hoeverre
„zijn dichtkunst betere propaganda dan iets anders is, en
„wanneer hij dan volkomen zeker weet to kunnen g even
,,wat anderen noodig hebben, en niet langer wat hij zelf
.,,toevallig mooi vindt of wil, kan hij een tweeden bundel
„maken, waarin het egoistisch dichterlij k individu zich ge„heel ten bate der gemeenschap geeft, en die aan niemand
„dan aan de proletariers zelf gericht zal zijn."
Ik zou mede den Heer v a n S c h e 1 t e m a den raad
willen geven Poe's Philosophy of Composition goed to
lezen maar dan voortdurend bij de lectuur to bedenken,
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dat dit stuk van het begin tot het einde is „ g) one of the
poet's mischievous caprices to catch the critics, which proved successful beyond his expectation" en verder behalve
G o e t h e's proza ook het prachtige boekje van Dr. W i 1h e 1 m Bo d e „Gothe's Aesthetik" (Berlin 1901) met evenveel voiharding en fielder besef to raadplegen, als hij het
thans wellicht M a r x en K a u t s k y gedaan heeft.
Laat hij verder in een bundeltj e schrij ven wat hij zelf
toevallig mooi vindt en het zal misschien tot vreugde worden voor hen, die de schoonheid beminnen ; en laat hij
dan in een tinder boekje schrijven wat de gemeenschap
wil, en de nlenschei van het heldere besef zullen er hun
vreugde aan hebben. Zoo mogen de schoone schapen van
(1e nuttige b )kken geseheiden blijven.
Eindelij k kan hij den Heer Jo 11 e s cum Buis g erust
laten praten van overwegingen, zus en zoo, die een dichter
er toe zouden brengen al of niet to dichten. Wie zoo kan
redeneeren als Jolles, Gorter of mevr. Roland Hoist,
die toont daarmee, dat hij zelf nooit dichter g eweest is of
wel zijn poetisch vermogen verloren heeft.
Het is voor den waarachtig en dichter niet de vraag :
wat zal ik met mijn gedichten doen, wat zal ik er, maatschappelijk gesproken, mode uitrichten, ook niet hoe
zal ik op anderen den meesten indruk maker. Het dichten
zelf, het verkeeren in eon toestand van hoogere verrukking
dan het werkelijke levee geeft, het luisteren naar de muziek
van het geboren wordende vers (congruent met de idee die
doze muziek wekte), het sidderende rythme door zijn herSons to voelen gaan, dat is voor den dichter de supreme
belooning van zijn leven. Dat is het, waarnaar hij uitziet
als de grauwe levensdagen vergaan, als het leger van dag plichten hem van alle kanten benauwt, en, om dat voor
eon half uur to voelen, voor eon dag weer to kennen, daarvoor strijdt hij den langen strijd tegen het brute barbarendom.
En als dan het resultant er is, het vers na zijn geboorte
als een wondergaaf kri.stal in de hersens gegroeid, voor
8) Men vindt het verhaal van deze vermakelijke mystificatie in
„The Life of Edgar Allan Poe" by William F. Gill. Lond. 1871. blz. 150.
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hem staat ; en als er dan enkelen zijn die dat ook een mooi
kristal vinden, en ook voelen, dat zij in zich dezelfde verbindingen hadden als de dichter, maar dat slechts bi j hen
ale levensschok ontbrak om het to doen kristalliseeren ; dan,
des to beter, dan zal de dichter zich over het gemeenschapsg evoel met die enkelen verheugen. En als het eerste gevoel der schepping hem een verrukking was, dan kan dit
gemeenschapsgevoel hem een reden tot vreugde zijn.
En eerst na deze verrukking, eerst na deze vreugde
kan de blijdschap komen voor den artist, als hij bemerkt hoe de voortgebrachte schoouheid nit zijn brein,
ook to g elijk, voortgebracht nut werd voor de gemeenschap ;
hoe tenslotte zijn hersens- en zi.eleleven zoo is aangelegd,
dat het hem zelf niet alleen verrukking, maar anderen
blijdschap geeft. Zonder de appreciatie der menigte kan
de dichter zijn schoonheidsdeel voortbrengen, zonder de
rythmische trilling zijner hersenen, die tegelijk creatief is
en beloonend, kan hij niet leven.
En die to bewaren gedurende zijn ganschen levenstijd
is plicht voor den poeet, een plicht zoo hoog, dat zelfs
de vraag hoe de massa van knechtschap bevrijd zal worden, minder urgent is dan het behoud van dit, zijn levensprincipe.
En de Heer Jo 11 e s, weet dit alles misschien ook wel,
en mevr. R o 1 a n d Ho 1 s t en G o r t e r weet het ook wel,
even goed als zij weten, dat twee maal twee vier is. En
daarom zijn zij dan ook, (wel moge het 't socialisme bekomen !), wrakschepen die aan de burgerlijke hellingen als
onherstelbaar zijn opgegeven, binnen geloodst in de vluchthaven van het socialisme. Daar in het land der blinden
spelen ze, fanatiek tegen de absolute schoonheid, als echte
onmachtige renegaten met een glazen oog het spel van
„In het land der blinden is noog koning !" Maar het
ware hun beter het glazen oog weg to werpen, en, blind
als zij zijn, niet langer voor gidsen en raadgevers to spelen
in het rijk der kunst.
Neen, dichterlijke armoede en leegheid worden niet in
hoofdzaak gedetermineerd door omstandigheden en omgeving,
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maar wel door den aard der personen zelf en door hunne
levenswij ze.
De Sociaal-Democratie { de omstandigheden} bleek
niet in staat H e r m a n G o r to r, die zijn dichterschap verloor,
opnieuw to bezielen noch omgekeerd, bleek het kapitalisme,
zelfs niet het kapitalisme in vernal, machtig g enoeg van
E e d e n van zijn dichterschap to berooven. v. S c h e 1 t e m a
heeft zich, ondanks zijne Sociaal-democratische tendenzen
pier en daar dichter betoond, de burgerlijke dichter V e r we y
is sinds lanye jaren aau het naar beneden sukkelen. Maar
ik wil niet generalisseren, en nit opkomst of achteruitgang
van enkele dichters tot de verkeerdheid of voortreflelijkheid
van een bepaalden vorm van samenleving besluiton. Immers
het ligt volko tnen buiten de aan_ de historie g etoetste verwachtingen van een klein land, als het onze, elk decennium
het optreden van eon nieuwen, tot volkornen uitgroei voorbeschikten dichter to verlangen. De Zeventiende Eeuw,
bloeitijd onzer letteren, heeft, om van kleinere als Luiken
to zwijgen, ons slechts eon vijftal mannen, die, zoo het
wereldgezicht ze dan al niet uitleest, Loch ten minste in
ons land als dichters molten blijven geeerd ; De 19 8 Eeuw
heeft ons behalve enkele verzen van S t a r i n g onmiddellijk
na het afsterven van P o t g i e t e r en het kortstondig optreden
van J a c q u e s Po r k de durende schoonheid van K 100 s'
verzen en G o r to i s M e i geschonken, die met H e l e n e
Swarth en v. Eeden, Boeken en Verwey, Holland
van gezang heeft vervuld.
Dat or thans eon zekere stagnatie is waar to nemen
kan door niemand worden betwist ; maar belachelijk blijft
de meening dat het daarom vooreerst met de poezie gedaan
zou wezen, ook al zouden fanatieke filosofen, die zelf nit
den poetenhemel gevallen, zich voor het leven bezeerd hebben,
deze gekke redeneering wel gaarne zoo in het dwangbuis
hunner kunsttheorie tot eon verstandige willen waken.
Ik bedoel hiermede geen, trouwens overbodigen, aanval
op de Sociaal-democratische theorieen in 't algemeen ; want
hare doorvoering zal of het geestelijke good der menschheid
aantasten — en dan zal met de verwezenlijking tegelijk
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de vernietiging van een op zoodanige theorieen geveste
maatschappij-orde beginnen ; immers tegenover de materie
bleek de geest ten alien tijde triomfantelijk-overmachtig —
af het geestelijke goed der mensehheid zal er door worden
vermeerderd en dan des to beter voor Naar.
Dichters dienen verder to zien dan hunne tijdgenooten
en de evolutie van het verwordende socialisme als een hoogst
belangrijke, maar voorbij gaande, het zij dan ziekelijke en
verzwakkende, of wel gezonde en versterkende phase in demenschelijke ontwikkelingsgang naar een ander, moet het
dan ook langs een omweg, beter plan van leven to be- .
schouwen 9).
En het blijft voorshands een nog onuitgemaakte, maar
daarom nog niet a priori onmogelijk to achten, zaak of de z. g.
socialistische kunst werken zal voortbrengen, die ten minste in
de schaduw der beste z. g. burgerlij ke werken staan kunnen.
Het is toch niet gansch en al ondenkbaar dat een als
dichter geboren mensch met zijn dichterschap als oorzaak en het socialisme als aanleiding tot het scheppen van
waardevolle kunstwerken komt, als hij maar zorgt een,
naar het dichterlijke gesproken wijs levee to leiden, dat is
een leven van ontroering. De ontroering is het oorzakelijke
onontbeerlijke element in de kunst, de aanleiding, die deze
ontroering wakker roept kan in alles gevonden worden. Of
nu iemand zoo is aangelegd dat hij ontroerd wordt door
zijn gevoel voor de samenleving, door het denkbeeld van
een algemeene broederschap onder de menschen, een zeer
hoog en en zeer waard na to streven denkbeeld ong etwijfeld ;
of dit denkbeeld hem in dien bizonderen wezensstaat brengt,
die hem tot kunstuiting in staat stelt, (zooals de socialisten)
9) Men leze in dit verband het uitnemende artikel, dat Dr. B i e r e n s
d e H a an schreef in de Kroniek van 21 Juni 1896. o.a.: „Mij dunkt dit is
de vraag : individualist, of socialist wat zijt ge ? en dan is het antwoord
niet: ik ben socialist; maar: ik ben socialist geweest en met de ervaringen
van lien ben ik individualist geworden ; ervaren hebbende en dus kennende
de materieele en moreele nooden der gemeenschap, en dan de sociale
krachten en vermogens om daarin to voorzien (altruisme) heeft mij in deze
ontbroken de waarlijke Levendmaking des geestes."
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schoonheid (zooals de natuurdichters, P e r k), of wel door
het spel der motieven in hem zelf (K 100 s) en, wat nog
dieper ligt dan het tijdelijk geopenbaarde, door den eeuwigen,
onkenbaren, maar niettemin door elk gevoelden wezensgrond
der ding en (G e z e 11 e) tot kunst wordt gebracht; en of men
dan de eerste, (de middelpuutzoekende dichters, daar zij van
de gemeenschap uit streven naar het zelf) tot de groote
diehters wensch to rekenen, en of men de laatste, de middelpuntvliedende dichters, (daar zij van nit hun diepste zelf
tnt level voor de gerneensehap) de kieitere zou willen noeiiien of ornekeerd, al naar het staudpunt dat men inneemt;
het (bet er diets toe, zij allen. zuflen den mensch, die niet
door setehaat verblind is, tot groot verblijden kunnen zijn.
Maar ten sterkste rnoet worden ontkend, dat in eeit dezer
beide aanleidende richtingsstroomeu, naast de stuwkracht
ook de oorzaa fr, ook de ierk1arny van het dichterschap zou
zijn to vinden. Die oorzaak ligt in het individu zelf, die
oorzaak heeft hij, onverschil1i in welken stand of waar hij
het Tevenslicht ziet, van zijn geboorte af aan, die oorzaak,
even mystiek als het groeien van een bloem, als het zich
vormen van een kristal, die oorzaak is deze, dat zich in des
dichters ziel op de oogenblikken dat hij dichter is, alles
omzet in beeld, terwiji andere menschen, de niet-dichters
wel evenzeer ontroerd kunnen zijn, wel even diep kunnen
voelen - ja! dieper misschien, droeviger, omdat zij de ontlading, die verlichting geeft missen - maar de macht
der beelding ontberen, en als zij denkers zijn de gedachte
geven en als zij daders zijn de daden doers. Hoe schoon
zegt hij ons Emerson:
,,The poet is the sayer, the namer, and represents beauty.
,,He is a sovereign, and stands on the centre. For the world
,,is not painted, or adorned, but is from the beginning
,,beauteful; and God has not made some beautiful things,
,,but Beauty is the creator of the universe." En verder:
,,The poet does not wait for the hero or the sage, but, as
,,they act and think primarily, so he writes primarily what
,,will and must he spoken, reckoning the others, though
O.E.117
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„primaries also, yet, in respect to him, secondaries and ser„vants ; as sitters or models in the studio of a painter, or
„as assistants who bring building materials to an architect...
„Words and deeds are quite indifferent modes of divine
„energy. Words are also actions, and actions a kind of words."
[Essays secound series p. 13-14].
Maar hoe het Leven den een van den aanvang of tot
dader, den ander tot denker, den derde tot poeet maakt,
dat is onverklaard en zal wel ten allen tijde onverklaarbaar
blij ven, tenzij men een terstond als dwaas to erkennen
hypothese zou stellen, dat, b.v. als R e m b r a n d t slechts vroegtijdig en voortdurend genoeg met het woord had omgegaan
hij een even groot dichter, als thorns schilder geworden
ware; V on d e 1 omgekeerd, als hij maar tijdig het penseel
in harden had gekregen ons zijn Lucifer in beeld zou hebben gebracht ; of dat B is m arc k als hij maar met de
noodige volharding physica gestudeerd had de leer der
stereochemie zou hebben verkondigd.
Vraag aan den dichter alleen de daad van het woord,
vraag aau den dader alleen het woord van de daad.
Toch wordt dit door dichters als G o r t e r allerminst
gedaan, wanneer zij het directe deelnemen aan den klassestrijd en het partijkiezen door hun woord en voorbeeld als
bevorderlijk voor den poeet, tot nog toe evenwel vergeefs,
trachten aan to toonen.
Integendeel, alles wijst er op, dat hij met zijne oppervlakkige theorieen naar twee kanten schade toebrengt. Ten
eerste brengt hij zichzelf en andere zwakke poetische gemoederen hoe lauger hoe verder van de wijs en tweedens
is zijn leer verderfelijk als een paalworm in de fundeeringen van het socialisme.
Voor den vroegeren dichter G o r t e r kunnen wij een
hooge veneratie hebben, voor den lateren partijstrijder de
waardeering van een mannelijk leven met krachtige overtuiging consequent geleefd.
In den eenen bewouderen wij de Goddelij ke schoonheid,
in den ander achten wij de menschelijke karakterkracht.
Maar wij wenscheu niet de nuttige kuollen, waarmede order
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zekere omstandigheden kan worden gewoekerd, voor de
goudglansende citroenen van het verleden to accepteeren.
En als de tegenwoordige G o r t e r ons op zijn met
veel arbeid beplanten poetischen knollenakker wijst en wil
doen gelooven, dat hij er blijder mede is dan met den
schooners boomgaard van voorheen, die hem als een erfenis
van voorzaat en Godheid ten deel viel, dan zal ons dat
niet beletten knollen knollen, citroenen citroenen to noemen
en als zoodanig to waardeschatten en to doen kennen.
En ten andere : De Litteratuur in Holland is ggeen
macht in den Staat, de Litteratoren een klein politiek
onbeteekenend hoopken, maar ware het geval, dat de kleine
burg erij, eil de arbeider de absolute kunst evenzeer levensbrood achtten als zij het thans den godsdienst doers, dan
zou men het kunnen beleven, dat verstandige partijleiders
als T r o e 1 s t r a en S c h a p e r de socialistische propaganda
wenschten losgemaakt to zien van die tegen de absolute
kunst, ev enzeer als zij het thans wenschen van die teg en
den Godsdienst.
Kunst en Godsdienst zijn privaatzaak, die met het
kapitalisme of socialisme in geen directe betrekking behoeft
to staan, en hoe sneer G o r t e r het tegendel zal trachten
to bewijzen, hoe meer nadeel hij aan zijn eigeue partij,
zichzelf en de kunst zal toebrengen.
Het genie van H e m b r an d t b.v. heeft niets met het
kapitalism e fie waken, en nog altij d wachten de geduldige
lezers van de Kroniek op de beantwoording der volgende
vraag tot den Heer v. d. G o e s g ericht :
„Gaarne zou i.k willen aandringen bij u. op een weten„schappelijke afleiding van het genie-Re m bran d t uit de
„stoffelijk-maatschappelijke factoren zijner dagen ; juist van
„hem, omdat hij klaarblijkelijk zoo buiten zijn tijd staat,
„en alles nagelaten heeft, wat hem maatschappelijk had
„kunnen doen slagen, en omdat hij ouder wordend steeds
„meer tegeiz de begrippen zijner medeburgers heeft gehandeld.
(Kroniek No. 376).
Evenmin als de kunst van H e m b r a n d t heeft die van
Beethoven, Breitner, Der g inderen, Diepenbrock
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of K 10 o s jets met het kapitalisme nit to staan. Men zou.
hem, die het geheimzinnige in de wordingsgeschiedenis en
in het wezen van B e e t ho v e n's bovenmenschelijk-heerlijke nooit to doorgronden sonates Wilde vergelijken met
de geheimzinnigheid van het rentegevend kapitaal, minstens voor monomaan verklaren, en er Lou, denk ik, zelfs
Been partijdag van Soc.-Democratische musici gevonden
worden, die zulk een enormiteit voor zijn rekening Wilde
nemen.
Mevr. H. R o l and H o 1 s t echter heeft niet geschroomd
een soortgelijke betise omtrent litteratoren to laten drukken. 1o )Wat mag daarvan de reden ziju ?
Deze, dat muziek een eenledige, het woord echter een
twee-ledige functie heeft to vervullen. De functie der muziek
aandoeningen to vertolken en to wekken is ons alien
bekend.
Op een S. Dem. Congres zal men S c h a p e r niet met
een viool, G o r t e r niet met een dwarsfluit zien aankomen
one de argumenten voor en tegen de vrije school tegeu
elkaar op to spelen ; en deden zij het, zij zouden even
onwijs met vioolkist en foudraal naar huffs gaan, als zij
onwijs gekomen waren. Maar het woord is naar zijn functie
dienende 10 om nut to stichten als gewoon alledaagsch verkeersmiddel tusschen de menschen, 2° om evenals de muziek
aandoeningen to vertolken en to wekken, d. i. schoonheid
to geven.
Wie nu, dichter zijnde, het met schoonheidsdoel geschreven woord wit aanwenden om deel to nemen direct in
den klassenstrijd handelt even dwaas als wie op een viool
„Bernstein ' s Voorwaarde tot het Socialisme" zou willen
voordragen.
Hoe weer men de taal naar een nuttigheidsdoel zal.
10) In „Socialisme en Literatuur" blz. 37: „Zooals de alles beheer„schende macht van het kapitaal in het tij dperk van krediet en rente„gevend kapitaal scheen to groeien nit jets verborgens en geheimzinnigs,
„zoo voor den kunstenaar de hem beheerschende kunst. " Alsof het wezen,
de oorsprong der kunst ooit door Welk mensch dan ook, kon worden .
verklaard !
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doen streven, hoe sneer zij van hare schoonheidsglans zap.
verliezen.
En wie, g een dichter zijnde, het met nuttigheidsdoel
g ebruikte woord wil aanwenden om deel to nemen aan het
schoonheidsleven, doet even dwaas als de timmerman, die
de zaag uit zijn timmermanswinkel in de mooie kamer to
pronk hangt.
Hoe meer hij, de niet-dichter de taal naar een schoonheidsdoel zal doers streven, hoe weer hij zich aanstelt en
aan het verstand, dat toch in hoog e mate zijn deel kan
zijn, zal doer twijfelen. Beide categorien vindt men hi de
rangen der Sociaal Democratie vertegenwoordigd :
De Dichter, die voor propagandist speelt, en het hem
resteerende schoon.heidsdeel verknoeit, de propagandist, het
gewone partijlid dat in pennetjes inlet (thans niet meer
vloeiend) of gelegenheidsgedichten voor dichter speelt, en
door zijn rijmonmaeht aan zijn gezond verstand zou doer.
twijfelen. En van die twee soorten verdwaalden is de aan
ander, ik zeg niet lager, wal g eraakte diehter de meest
verdwaasde.
Of in het Socialistische partijleven een kunstenaar zich
tot vollen wasdom zal kunnen ontwikkelen blijft nog een
onuitgemaakte zaak. H e r m. H e y e r m a n s Jr. 11 ) zou er
een voorbeeld van kunnen zijn, maar hij heeft, voor zoover
mij bekend is minder deelgenomen aan het actieve, politieke
verintellectualiseerde alles betheorethiseerende partijleven
dan G o r t e r en Mevr. Roland Hoist. Hij is niet de
directe deelnemer aan, ook niet de partijleider, maar de
observator en in-beeldbrenger van het levee dat rondom
hem wordt aafg espeeld. En dat is de positie, die leans g eeft
op litteraire sehepping.
Evenzoo als men, na eerst in het vlakke land stuk voor
stuk elk dorp to hebben gezien, op den heuvel moet gaan
om al het g eziene in verhoogd isolement to componeeren,
evenzoo moet ook de dichter, zelfs al sluit hij zich niet op,
11) Op hem zou kunnen worden gewezen als op een auteur, Wiens
werk b y . ,,Op Hoop van Zegen " ten minste in de schaduw der z g. burgerlijke
werken staan kan.
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tijden hebben van inkeer, lange tijden van inkeer en meditatieve beschouwing.
De directie en voortdurende deelnemer aan het tegenwoordige leven ziet de dingen order hun tijdelijk en wisselend aspect, en door zich voortdurend in het gewoel to
mengen, moet hij zoodanig met de ellebogen van zich afstompen, en zijn medestrijders aanhitsen, dat hij niet weer
in staat is rustig to denken, zooal s zij die van uit hooger
standpunt het bewegen der massa mee-leven.
Aan het slot van zijne, reeds door mij aangehaalde reeks
kronieken 12) klaagt de peer v a n d e r G o e s over v a n
D e y s s e 1: „Zij, en zijne geestverwanten, daarom, „missen
„het recht over het socialisme to klagen als to prozaisch.
„Hunne schuld is het, dat het socialisme nog geen poezie
„heeft voortgebracht ; want zij hebben van het socialisme
„zich vervreemd".
Welnu, het is thans vijf jaren g eleden sinds den dag,
dat mevr. Roland Hoist en Gorter „op het kongreste
Arnhem als vreemdelingen bewonderd werden en zaten to
bewonderer " maar in die vijf jaren is er niets anders door
G o r t e r geschreven dan „onsamenhangend gebeuzel en Kollewijnsche Jan-de-wasscher-poezie ", daarin dapper bijgestaan
door mevr. R o t a nd H o 15 t. Dit kan een waarschuwing
wezen voor volwassen dichters, die meenen aan de werf der
betere omstandigheden, het socialisme, to kunnen worden
gerepareerd ; en voor aankomende dichters, die op de tweesprong staan, onwetend welken weg to volgen. Toch, ik
moet het her nadrukkelijk herhalen, niet dat G or t e r,
Mevr. Ho 1 a n d H o 1 s t en andere dichters sociaal-democraat
worden kan ooit iemand, die de vrijheid van meening boven
alles stelt, tot grief zijn, maar wel, dat zij niet binnen de
sfeer van het socialisme willen of kunnen doen, wat zij eens
binnen de sfeer van het kapitalisme deden n.l, de poezie als
oaken boven de massa zetten, in plaats van, zooals nu, met
een roode lantaren in de hand, die massa na to loopen en
dan tegelijk min of weer to meenen, dat zij het richtende
baleen-licht ontsteken.
12) In de Kroniek van 19 Juli 1896.
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En ook dit herhaal ik : De afgeloopen vijf jaar in hunne
poetische dorheid zijn op zichzelf geen aanklacht tegen het
Socialisme in zijn geheel en zou alleen door een even
oppervlakkig redeneerende dame als Mevrouw n o 1 a n d
H o 1 s t als zoodanig den volke kunnen worden vertoond.
Wij, die vertrouwen hebben in de kracht van bizondere
individuen ; wij weten dat de poezie, waar de waarachtige
dichters zijn, ten alien tijde en alom zal kunnen bestaan.
Ondanks het kapitalisme in verval, ondanks het socialisme
in opkomst, ondanks alles wat hem als verzet in den weg
treedt, zal de dichter, een wereld in zich zelf, het ,,credo"
^r oor de wereld sehrijven, als hij zich zelf rnaar getrouw blijft.
PoPzie blijft altijd nogelijk.
Menschen Loch die rneenen dat poezie dour I{ist,orischMaterialism e, weten schap enz. blij vend kan worden g eschaad,
door dat er aau wat schoon-in-schijn was een verklari.ngin-realiteit wordt g eg even, xnog en zich troosten net de gedachte, dat elke verklaring-in-realiteit opnieuw haar eigen
raadsel meebrengt, en mogen zich geruststellen met to weten
dat, gang ezien de som der Heelaldingen oneindig is en 's
inenschen bemoeiIngen net het wereld-wonder krachtens
zijn aard eindig zijn, het overschot der niet to weten zaken
weer oneindig is, en de beg eerie naar weten, het verlang en
naar lets dat men niet bezit, zal blijven heerschen. En ,,zooals de rnijmering over het ding schooner is dan het ding"
zoo is en blijft ook het onbevredig de verlang en naar iets
wat-dan-ook de onuitputtelijke bron van poezie voor altijd ;
in onbevredigdheid zingt de nachtegaal, in onbevredigdheid
ziet het kind vooruit naar den mannelijken leeftijd, in onbevredigdheid ziet den man terug naar den tijd dat hij
voor het leven ontwaakte, en vooruit naar den tijd, dat hem,
naast het deel eeuwigheid dat hij nu doorleeft, de ontsluiering van het to wachtene gegeven wordt ; en als de poezie
zingt van dingen-in-bezit, zij zingt eerst recht schoon als
de Herinnering of het Verwachten de ziel vervult. Daarom
kan men de kinderen van het tegenwoordige rusteloos laten
zoeken in chemische laboratoria, kijken door verrekijkers,
tellen van metrische syllaben en men kan al deze bezig-
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heden voor de classificeering, voor de tijdelijke verklaring
van toestanden hun betrekkelijk nut toekennen.
Als het beschouwen van een vlek op het klare venster
der eeuwigheid, waardoor zij verleerd hebben to zien, is
vaak hun bemoeienis. Als zij de vlek ggoed beschouwd hebben
bemerken zij: niet op, maar in of achter het glas bleek ze
to zitten en tevreden met de wetenschap, dat ze er in of
achter zat, gaan zij zoeken naar nieuwe vlekken die . . .
eveneens in of achter het glas der eeuwigheid zitten.
Intusschen zien de dichters door de klaarte van dat
venster naar de van zonnen doorschitterde oneindigheid,
en het verlangen naar wat zij niet zien wordt des to grooter
naar mate de pracht van wezens en werelden in wording en
vergaan hun ziel ontroert, en zij leeren zeggen, naast het:
hoe schoon is de oneindigheid reeds in den afglans dien wij
er van aanschouwen, hoe schoon, hoe eindeloos schoon zal
het levee der Eeuwigheid zijn als het in zijn voile volte
voor ons opengaat.
En . . . . als er niets mocht opengaan P
Laat ons dan het wonder bezingen van den dag die
nu is en in al zijn wisselvormen onuitsprekelijk.
Ik weet, dat, als in den winteravond de maan rijst en
ik tegen het Westen eerst het bleeke dan het al groeiende
gouden licht van Venus' hemelvlam boven de zilverbesneeuwde boomen zi.e staan., de wetenschap der kristallen
verdwijnt als een sneeuwvlok in de eindelooze vlakte van
wit, die de schoonheid der wereld verhoogt.
En als in het najaar de boomers verkleuren en gij zegt:
„dat is suikervorming !" dan is een voetstap in het Najaarswoud, waar tusschen de biezen de zilverbekraalde baldakijnen
der spinnewebben hangen in het vochtige regen-weer, en
nit de dorre blaren het bedwelmende stervens-groom opstijgt, voldoeude om alle scheikundige processen to doen
vergeten ; en als ik mij op den maatzang van v o n d e l's
reizangen last wiegen en gij zeg t mij, dat het maar gewone
lyriek is, geen ultra-violet sensitivisme, zelfs Been gewone
sensatie-kunst, dan kan ik alleen glimlachen, zooals een die
door een peulschil uitgleed en in zijn mijmeringgen verstoord

- 121 werd, en, als hij de onnoozele oorzaak dier stoornis gezien
heeft, zich opnieuw met de schoonheid vereenigt.
Arme kristallenleer, arme suikervorming, arm ultraviolet sensitivisme;
Des hemels reyen wiegen hem
In slaap met hunrie soete stem,

En weg zijt ge.

De servische kerk in de negentiende Eeuw
DOOR

Dr. J. A. CRAMER.

Toen verleden jaar in de nieuwsbladen het bericht
voorkwam, dat N i c e p h o r u s P e r i t s j benoemd was tot
metropoliet van Rasj ko-Prizrene, als opvolger van den
in 't laatst van het vorige iaar overladen D i o n y s i u s,
hebben waarschijnlijk wei.nigen dat bericht met belangstelling gelezen, dat in zijne kortheid toch spreekt van
hevigen, jarenlangen strij d en wel waardig is onze bij zondere
aandacht.
N i c e ph or u s Per it s j is een Servier. Hij behoort
tot het slavische ras. En wanneer wij nu weten, dat er
op het Balkanschiereiland reeds vele eeuwen een hardnekkige strijd wordt gevoerd tusschen Grieken en Slaven
en wel bepaald tusschen Grieken en. Serviers, over de vraag,
welke van beide rassen de opperheerschappij zal hebben
onder de christelijke bevolking van het Balkans^hiereiland,
en wij bedenken dan verder, dat de kerk in die oostelijke
landen veel meer de vertegenwoordigster is van het yolk
dan in het westen van Europa, dan kunnen wij begrijpen,
met Welk eene uitbundige vreugde de benoeming van
N i c e p h o r u s P e r i t s j in slavo-servische kringen werd
begroet.
De Grieken droomen van een toekomstiig nieuw byzan.-
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tijnsch Rijk, waarvan Constantinopel weder het middelpunt
zal wezen. En nu moet het oecumenisch Batriarchaat van
Jeruzalem, welks hoofd zijnen zetel to Constantinopel heeft,
het groote werktuig zijn, waarmede de Grieken hun doel
wenschen to bereiken. De glorie van den vroegeren oostromeinsehen keizer is op den patriarch van Constantinopel
overg egaan. Hij is de draper van alles, wat de Grieken
nit het verleden aan volksgrootheid hebben gered. Hoe
grooter de invloed wordt van den kerkvorst van het oude
Byzantium op de christelijke bevolking van Turkije, des to
meer nadert uaar grieksche overtuiging het toekomstige
nlenw-byzantijnsche Rijk zijn doel.
Het spreekt van zelf, dat doze verwaehtingeii er niet
Yninder 0i zijn geworden na den grieksehen vrijheidsoorlog.
Het enthoesiasme, waarmede Europa in lien worstelstrijd
heeft g edeeld, meer lilt sympathie voor het oude d.a n voor
het nieuwe _Hellas, heeft de Grieken in hun streveu aangemoedigd en rinds zij bevrijd zijn van turksche overheerschin g, hebbezl zij het openlij k uitg esproken, dat het Patriarchaat van Jeruzalem slechts diende om de belaug en van
het grieksche volksdeel to behartigen.
Daartegen verzet zich de slavische bevolking met alle
kracht. Ook zij behoort voor het grootste gedeelte tot de
Grieksehe of orthodoxe kerk. ook zij wenscht trouw to
blijven aan den patriarch van Constantinopel en keurt of
de handelwijze van de Bulgaarsche kerk, die zich van het
Patriarchaat van Jeruzalem heeft losgeseheurd. Maar zij
verlang•t, dat de patriarch van Constantinopel zijne roeping
als oecurnenisch patriarch versta en net den Bhanaar
d.i, den kring zijner grieksche raadslieden, niet medega,
die de oecumenische kerk vereenzelvigt met de grieksche
nationaliteit.
Want ook de Slavo-Serviers droornen hunnen droom
van toekomstige grootheid. Evenals Griekenland is ook
ServiP in de neg entiende eeuw vrij g eworden van de t urksche heerschappij. Maar evenmin als 't grieksche Rijk
zich heeft kunnen uitbreiden tot de oude grenzen, evenmin
ziet het koninkrijk Servie alle landen binnen zijne grenzen
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gesloten, die eertijds tot het groote servische Rijk konden
worden gerekend. vandaar hun streven om onder de
christelijke bevolking van Turkije zooveel mogelijk invloed
to verkrijgen, met name onder de servische bevolking van
Oud-Servie en noordelijk Macedonia, landen, die, nu onder
turksche heerschappij, vroeger, in het midden der veertiende
eeuw, tot het groote rijk van keizer Doe s j an hebben gehoord.
Daareven merkten we op, dat, evenal s gedurende de
middeleeuwen in westelijk Europa, de christelijke Kerk van
het Oosten &n geheel uitmaakt met het yolk, dat tot Naar
behoort. Het is de kerk, die het volksleven beheerscht,
de heiligste herinneringen wakker houdt, de hoop op toekomstige volksgrootheid verlevendigt. De christelijke bevolking van Turkije heeft slechts hare kerk, waaraan zij
zich kan vastklemmen om haar volksbestaan to redden en
daarom heeft ook de christelijke kerk in die landen tegenover alien, die zich aan Naar toevertrouwen, verplichtingen
behouden, die in andere europeesehe staters thans op de
staatsautoriteiten rusten. Nemen wij b.v. het burg erlijk
recht. Alles wat betrekking heeft op huwelijkszaken, ook
in burgerlijk opzicht, als oneenigheid, huwelijksgift, onderhoud, valt binnen de grenzen der kerkelijke rechtspraak.
Quaesties van erfrecht en erflating worden door de kerk
behandeld. Wel heeft de Po r t e getracht dat alles voor
de g ewone staatsrechtbanken to brengen en dus hare christelijke onderdanen met hare mohammedaansche op eene lijn
to stellen, maar voor het hevig protest van den patriarch
van Constantinopel heeft zij moeten bukken, hoewel zij
sedert 1890 weer beg onnen is Naar eenmaal opgevat voornemen ten uitvoer to brengen.
Ook het volksonderwijs is uitsluitend de taak der
christelijke kerk. De kerkelijke administratie heeft eene
bepaalde afdeeling voor het onderwij s. 22 Jan. 1891 is deze
toestand opnieuw door de Port e bekrachtigd. De kerk
stelt het leerprogram vast en legaliseert de getuigschriften.
De turksche overheid heeft het recht van toezicht. Ontdekt zij onregelmatigheden, dan heeft zij niet het recht
zelfstandig in to Brij pen, maar dan moet zij hare bezwaren
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indienen bij de metropolieten, terwijl het turksche ministerie
van onderwijs den patriarch van Constantinopel er van op
de hoogte stelt. Op deze wijze hebben de Grieken hun
lager en middelbaar onderwijs tot nu toe in het turksche
Rijk weten in stand to houden en hunne oude voorrechten
weten to handhaven.
Het is dus voor de slavische bevolking van Turkije
van het hoogste belang, dat de kerk, die zoo grooten invloed
op het volksleven heeft, niet alleen door Grieken, maar
ook door Slaveu, in dit g eval door Serviers, worde bestuurd.
B a s i 1 i u s, de laatste patriarch van Peetsj (Ipek), een
servis<^h aartsbisdoul, dat in 176(3 is opgeheven, verhaalt
van detr treurige» tc ^ estaiid, waariti de servisehe schoIeii
zich in Turkij e bevo tiden . De grieksche scholen, zeg t hij;

zijn goed, man y zij ku n u cu ( ok ever
ver voldoende geld besehlkken,
dank zij de hulp van de vele rijke grieksche koopliedeu.
Ook beschermt de turksche overheid de Grieken op allerlei
wijze, die echter trotsch worden en uit de hoogte op de
slavische bevolking neerzien. Waarheidsliefde is hunne
deugd bepaald niet en aangezien de grieksche bevolking
onvoorwaardelij k in hare prelaten g elooft en buiten hunne
wetten g eene andere wetten kent, is de toestand van het
slavische volksdeel, dat telkens de treurige g evolgen van het
lasteren der Grieken ondervindt, verre van rooskleurig . De
Grieken, klaag t B a s i 1 i u s, hebben overal hunne scholen
en kunnen zich laten onderwij zen waar en wanneer zij willen !
En wat ooze scholen in Bulgarij e en Macedonia betreft,
overal verbieden de Turken het onderwijs.
Zoo sprak B a s i ii u s in 1765. Door de kuiperijen der
grieksche partij werd dat zelfstan dig servisch Patriarchaat
in 1766 opgeheven en rechtstreeks met Constantinopel verbonden, dat dadelijk eenen Griek, Kalinikos, aan het hoofd
van het voormalig aartsbisdom plaatste.
Over dat Patriarchaat van Peetsj zullen wij straks
uitvoeriger handelen. Deze g ebeurtenis wordt pier alleen
maar voorloopig medeg edeeld om to doen zien, hoe de
Grieken er steeds op uit zijn geweest om de macht over de
Christenen in turksche landen in handen to krijgen. Dat
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de patriarch van Constantinopel al zeer slecht zijnen plicht
verstond als hoofd van het oecumenisch Patriarchaat van
Jeruzalem, door zich alleen in den dienst van de grieksche
belangen to stellen, is herhaaldelijk door de orthodoxe
Slaven terecht opgemerkt.
Hoe moeilijk hun toestand ook zij, zij geven den moed
niet op. Met taaie volhardiug streven zij naar het eenmaal
beoogde doel: terugdringing van den griekschen invloed
en suprematie van het slavo-servische ras. Is het wonder,
dat de Serviers al hun ne hoop hebben gebouwd op de herstelling van het beroemde Patriarchaat van Peetsj, symbool
van -, roegere grootheid, monument van verloren eenheid 1
De moeilijkheden, waarmede de Serviers hebben to strijden, zijn met het oog op de eigenaardige verhouding van
staat en kerk ook van politieken card.
Want het zijn niet alleen de Grieken, die hun steeds
den voet dwars zetten, ook de Turken doers al hun best
om de kerkelijke organisatie van de Serviers in hun rijk to
belemmeren. In de laatste honderd jaren hebben zij al zoo
vele klappeu van Europa g ehad, dat zij zich wel zullen
wachten eene beweging to steunen, die hun vroeg of laat
op een nieuwe aderlating zou komen to staan.
En Rusland ? Tegenover de Turken zijn de Russen de
natuurlijke bondgenooten van de slavische bevolking in het
zuiden en waar het er op aan kwam de belangen van het
slavische ras to beschermen, daar is Rusland nooit in
g ebreke g ebleven. Maar om mede to werken aan het ontstaan van een groot zelfstandig servisch Rijk ten zuiden
van de Donau, dat is een e andere zaak ! Rusland wil wel
gaarne beschermen, maar wil ook gaarne, dat er altijd wat
to beschermen blijft. Kleine slavische Staten wil het
wel als peet vriendelijk toeknikken, maar mocht den dier
Staten het wagen zich tot een groot rijk nit to breiden en
zich aan de russische bescherming to onttrekken, dan zou
de vriendelij ke peet spoedig genoeg in den vertoornden
ouden oom veranderen, die het dartele neefj e dra tot de
orde riep.
En wat zullen wij van Oostenrijk zeggen P De bezetting
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van Bosnie en Herzogewina en de gansche houding van
dat rijk na het traktaat van Berlijn is niet geschikt om
der slavische bevolking tegenover Oostenrijk vertrouwen in
to boezemen. Ieder weet, Welke beg eerige blikken van
Weenen nit naar Saloniki en de Aeg eische Zee worden
geworpen en heeft dus niet Lang noodig om to begrijpen,
dat het streven der Serviers niet dan geheime tegenwerking
van de zijde van Oostenrijk ontmoet.
Van alle zijden dus tegenstand op den weg, die leidt
tot de verwezenlijking van hun ideaal: eenheid van de servische kerk eu berstelling van het Patriarchaat van Peetsj.
„Overal vijanden, die iederen dag sneer stee p en werpen op
het graf, waarin de groote servische kerk begraven ligt." 1^
Grieken, Turken, Russeu, Oostenrijkers, om van de kleinere
Balkanstaten uiet to spreken, die alles zullen doen om to
verhinderen, dat e n hunner zich ten koste van den andere
verheft, alien hebben er belau g bij, dat het pog en der
servische kerk mislukke.
Daarbij komt hog, dat or behalve g enoemde landen nog
eeu andere hinderpaal is, die den Serviers niet weinig verdriet g eeft, en wel het bulgaarsche Exarchaat.
Om to weten, wat dat bulgaarsche Exarchaat is en
waarom het aan de herstelling van het Patriarchaat van
Peetsj in den weg staat, willen wij in korte trekken de
geschiedenis uagaan.
Toen het Christendom overal op het Balkanschiereiland
was verspreid, allerlei nieuwe, hoogstens in naam aan
Byzantium onderdanige Staten waren gesticht, die tegenover
Con stan.tinopel hunne zelfstandigheid wilden handhaven,
kwam onmiddellijk de vraag ter sprake, in Welke betrekking
1) De bronnen, die ik voor dit opstel heb geraadpleegd, lieb ik niet
opgenoemd. Alleen wil ik mededeelen, dat het slechts servisehe zijn, die
eene mij zeer waarde hand vriendelijk heeft willen vertalen. Andere, als
b y.

een geaehrift over „het oecumeniseh Patriarchaat en het vraagstuk

van de servische kerk" 1898 van den archimandriet D o e t s j i e t s j, zijn
in het Fransch geschreven of gelijk dat van C on s t a n d i n e in het
Fransch vertaald onder den titel „Le patriarcat de Constantinople et 1' Orthodoxie da p s la Turquie d'Europe.
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de christelijke kerken dier Staten tot Constantinopel
zouden staan.
Reeds in 535 had keizer J u s t i n i a n u s in het westen
van het Balkanschiereiland een kerkelijk middelpunt gesticht
van eene zich zelve besturende kerk, het latere aartsbisdom
Ochrida in Macedonia. Op die wijze hoopte hij den naijver
tusschen de verschillende christelijke landen to vermiuderen en
moeilijkheden, die zich allengs giD gen voordoen, to voorkomen.
In het oosten had men het bulgaarsche Rijk, dat van
den aanvang of vijandig tegenover Byzantium had gestaan.
Toen de beroemde B o r is in 864 als worst der Bulgaren
het Christendom aannam, Wilde hij niets van een ige inmenging van de zijde van Constantinopel weten, welks patriarch
geheel onder den invloed stond van Bo r i s' g rootsten tegenstander, keizer M i c h a e l III (842-86 7). Om zich tegenover Constantinopel to kunnen handhaven, wendde Bo r is
zich tot Rome, waar Pans N i c o 1 a a s I met beide handen
de gelegenheid aangreep om het verloren aanzien van de
Roomsche kerk in het oosten to herstellen. Aanvankelijk
scheen de Roomsche politiek to zullen zegepralen, maar in
870 braken de onderhandelingen of en stemde Constantinopel
er in toe, dat Bulgarije een eigen kerkbestuur zou hebben
van Lien bisschoppen met eenen aartsbisschop aan het
hoofd, die zijnen zetel had in de bulgaarsche stad Tiruova.
Had het dus moeite gekost de zelfstandigheid der
bulgaarsche kerk to bewerken, voor de servische kerk ging
dat veel gemakkelijker. Maar de omstandigheden waren dan
ook gansch anders. De vraag omtrent de zelfstandigheid der
kerk kwam aan de orde met het zelfstandig worden van
het servische Rijk. De provincies, die deel uitmaakten van
het nieuwe servische Rijk, hadden tot dusver kerkelijk tot
het aartsbidom Ochrida behoord. Nu zag Ochrida niet gaarne
zijn rechtsgebied afnemen, maar aan den anderen leant wekt
het geene verwondering, dat het zelfstandige, servische Rijk
streefde naar een zelfstandige servische kerk. De strijd is
geeindigd met de zegepraal van de servische belangens
S a v a, onder het servische yolk weer bekend onder den
naam van „de heilige S a v a", is de man geweest, die het
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grootste aandeel in deze overwinning heeft gehad. In de
jaren 1218 en 1219 toog hij aan den arbeid, die ten slotte
nitliep op de instelling van het zelfstandig aartsbisdom
van Peetsj.
S a v a was een heilig man, maar S a v a was ook een
handig diplomaat. S a v a kende zijnen tijd en zijne menschen
en zeer geschikt wist hij van de omstandigheden partij to
trekken.
Op staatkundig gebied heerschte groote verwarring.
De kruisvaarders hadden in 1204 Constantinopel veroverd
-n daar het latijnsche Keizerrjk gesticht. Keizer en patriarch
wareii gevlucht naar Nicea in Klein-Azië. De eenige vertegenW( ^ ( ^ rdiger vaii bet gevallen hvzaiitjjnsehe Rijk was de vorst
van Epirus. Nti behoorde Ochrida tht het gelded van Epirus en
daar S a v a moist, dat genoemcle vorst op gespannen voet
Ieefde met den keizer en den patriarch van Constantinopel,
wendde hij zich tot de ballingen van Nicea, bij wie hij,
gelijk li ght to beg rijpen is, voor zijne wenschen een geopend
oor vond. Na allerlei inoei1jkheden en verwikkelingen
kreeg de zaak eindelijk Naar beslag: ServiP ontving een
zelfstandig kerkbestnur van acht bisdommen, aan Wier
hoofd stored de aartsbisschop van Peetsj.
Dat aartsbisdom is later tot een Patriarchaat verheven.
De Serviërs wijzen met alien nadruk op dat feit, omdat
tegenwoordig de canoniciteit van dat Patriarchaat door
Constantinopel wordt ontkend.
In 1 345 liet Doe s an zich to Sereze tot vorst van Servië
uitroepen. Met goedvinden van den aartsbisschop van Peetsj,
V an i t s e I, riep hij in 1.346 to Skop1i (Iskoeb) eene groote
nationals kerkvergadering bijeen om het aartsbisdom to herscheppen in een servisch Patriarchaat en nit de handen
van den nieuwen servischen patriarch de keizerskroon to
ontvang en. Op Palmzondag werd Y an its i é met algemeene
stemmen tot Patriarch gekozen. Behalve de servische geesteiijkheid waren nog tegenwoordig de bulgaarsche metropoliet S im e on met zijne geesteiijkheid, de metropoliet
van Ochrida, N i C o a a s, eveneens met vele geesteiijken nit
zijne diocese, de grieksche metropoliet van Macedonia en
O.E.117
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Thessalia en eindelijk de abten van de voornaamste kloosters van den berg Athos. Vertegenwoordigers van den patriarch van Constantinopel waren er niet. Door intriges van
keizer Johan C a n t a c u z e n u s was alle gemeenschap tusschen Servie en Constantinopel afgebroken. Echter verdient
het opmerking, dat de toenmalige patriarch van Constantinopel, Jo h a n n e s XIV, noch zijn opvolger I s i d o r u s
(1347-1350) tegen het besluit van de nationale kerkvergadering van Skoplie in verzet kwamen.
Anders werd het echter onder C a 1 is t u s, den opvolger van I s i d o r u s. Liet hij eerst de servische kerk met
rust, weldra trad hij handelend tegen haar op, Coen de
keizer hem er opmerkzaam op maakte, dat door de veroveringen van Do e s j a n verschillende grieksche metropolieten
van Macedonia en Epirus onder het kerkelijk bestuur van
het Patriarchaat van Peetsj kwamen. C a] is t u s, bevreesd
voor het afnemen van den griekschen invloed tegenover
den slavischen, wist de grieksche bisschoppen to bewegen
het Patriarchaat van Peetsj niet weer to erkennen. Het
gevolg lag voor de hand. Y a n i t s i e zette de ong ehoorzame
bisschoppen af, die naar Constantinopel de wijk namen.
In antwoord op de daad van Y a n i t s i e, deed C a l i st u s in 1352 keizer Do e s j a n, het servische Rijk, den patriarch Y a nit s i e, het Patriarchaat van Peetsj en het
geheele servische y olk in den ban. Z66 zocht keizer C a nt a c u z e n u s to voorkomen, dat Do e s j a n het servische
Rijk ten koste van de grieksche sfeer van invloed uitbreidde.
Een zuiver politieke reden dus. Kerkrechtelijk was het
optreden van C a ii s t u s zoo onwettig mogelij k. De bewering, dat een Patriarchaat niet kon bestaan zonder een
keizerrijk, want dat het tot de bevoegdheden van den patriarch behoorde den keizer to kronen, eene bewering vaak
van grieksche zijde vernomen, gold niet ten opzichte van
Peetsj, want Doe s j an had op Paschen van het jaar 1346
de keizerskroon uit de hand van Y a nits i e ontvangen.
Al was de patriarch C a list u s den keizer inzake de
servische kerk ter wille geweest, dat verhinderde niet, dat
hij in ongenade viel en gedwongen werd peen to gaan,
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omdat hij den zoon des keizers, M a t t h a e u s niet met
voorbijgaan van den wettigen pretendent Jo h a n n e s P a 1 e o1 og u s had willen kronen. P h i. l o tin s werd patriarch,
omdat hij zich bereid toonde Ma t t h a ens to kronen. Niet
zoodra echter slaagde Jo h a n n e s P a 1 e o 10 g u s in 1355
er in zich van den hem wettig toekomenden Croon van
Byzantium meester to makers, of C a 1 is t u s werd weer in
eere hersteld en Phi 1 o t in s weggej aagd.
Tot versterking van zijne posi.tie wilde de keizer zoo
spoedig mogelijk eene verzoening tot stand brengen tusschen de kerken van Byzantium en Servie. Keizer Do e s j a n
was ill tussehen gesti rven. Daarom begaf C a ii s t ii s zich
tot de keizerin-weduwe to Sereze. V6or hij echter zijn
doel kon bereiken stierf hij, in 1363. Opmerkelijk is het,
dat hij op last van de keizerin-weduwe met alle eer werd
begraven door de kerk, die hij zeif, elf jaren geleden, in
den ban had gedaan.
Nu riep keizer Jo h a n P a 1 e o 10 g u s V den weggejaagden Phi 1 o t i u s weer terug om de plaats van C a 1 i s t u s
in to nemen en de onderhandelingen met Servie voort to
zetten. De keizerin-weduwe had den sluier aangenomen.
Daarom werd er onderhandeld met den regent Jo h a n
O e g 1 e s j. Maar ook deze onderhandelingen leidden niet
tot het gewenschte doel ten gevolge van den inva L der
Turken in Thracie en Macedonia. O e b 1 e s j en zijne beide
zonen V o e k a s j i e n en G o i k o stierven, strijdende tegen
de Turken in den slag bij de Maritza in 1371.
In 1375 kwam eindelijk de verzoening tot stand. De
servisehe vorst L a z a r u s en de patriarch van Peetsj, S a v a
I V, zo nden eenen zekeren wij ze, J e s a i a, naar Constantinopel, die de verzoening wist to bewerken. Het interdict
werd opgeheven. Twee gevolmachtigden van P h i 1 o t i u s
M a t t h a e n s en M o z e s gingen naar Prizrene, waar zij in
de door keizer D o e s j a n gebouwde kerk van den H. Michael
de mis bedienden. S a v a I V kon er niet bij tegenwoordig
zijn. Hij was ziek en stierf in diezelfde dagen. Maar andere
servische g eestelijken, onder wie de metropoliet van Prizrene
namen aan de plechtigheid deel. Het anathema werd opge-
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heven, de bul van den patriarch van Constantinopel erg
van de oecumeensche synode voorgelezen en het Patriarchaat
van Peetsj als canoniek erkend. Moeilij k is het, met deze
feiten vbbr zich de can oniciteit van het Patriarchaat van
Peetsj to ontkennen.
Met een enkel woord is reeds gesproken over den
inval der Turken. Het eerst bezweek Bulgarij e. Tirnova
viel in 1393 na een beleg van drie maanden. De metropoliet J e v t i m i e werd weggejaagd en nu de zetel van Tirnova vacant was, gelastte de patriarch van Constantinopel
den metropoliet van Moldavie de kerk van Bulgarij e onder
zijne hoede to nemen. In 1402 werd de zetel van Tirnova
bezet door eenen metropoliet onder suprematie van Con-stantinopel en was de kerk van Bulgarij e met het oecumenisch Patriarchaat van Jeruzalem vereenigd.
Dat Patriarchaat bleef bestaan, ook nadat sultan M e hm e d II Constantinopel had ingenomen. Gelijk bekend is,.
verleende hij aan de christelijke kerk vele voorrechten
om haar aan zich to verbinden en zich to vrijwaren voor
het werken en kuipen eener ontevreden christelijke partij
binnen de grenzen van zijn pas veroverd gebied.
Niet alzoo handelde hij met de kerk van Servie. Na
den val van Smederevo in 1459 held zij op to bestaan,.
het Patriarchaat werd opgeheven en, evenals Tirnova met
Constantinopel was verbonden, werd nu Peetsj onder het
gezag van Ochrida gebrach t. Hadden de Turken bij
hunne komst op het Balkanschiereiland vier zelfstandige
christelijke kerken gevonden, twee slavische : Tirnova en
Peetsj en twee grieksche : Constantinopel en Ochrida, nu
waren er nog maar twee, en wel de beide grieksche ; de
slavische hadden hare onaf hankelijkheid verloren.
In de zestiende eeuw ' is het Patriarchaat van Peetsj
weder opgeleefd. Het was, toen M e h m e d S o k 010 v i t s j,.
broeder van bisschop M a c a r i e, grootvizier was aan het
turksche hof. M a c a r i e maakte van die gelegenheid gebruik om de herstelling van het Patriarchaat to bewerken,
in 1557. Tot 1766 heeft het zich kunnen handhaven, tot-
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^dat het eindelijk bij een firman van sultan M o e s j t a f f a III
voor goed werd opgeheven.1)
Toch was het in de eeuw, die aan de ofcieele opheffing voorafging, reeds zeer verzwakt. In 1669 nam de
patriarch C i n o j e vi t Si, op uitnoodiging van keizer L e op o 1 d, de wijk naar Hongarije en trok met een groot aantal
huisgezinnen over de Sava naar Karlovatz. In 1737 volgde
een tweede g edeelte onder leiding van den patriarch
A r s e n i u s IV, zoodat er in het geheel wel een vijftigduizend families naar Hong arije zijn uitg eweken. Was de
eerste uittocht voor het Patriarchaat van Peetsj een groote
slag geweest, deze tweede verhuizing bracht het voorg oed
tei val. Sedert dien tijd kreeg Peetsj slechts grieksche
I)issc•hoppein, • ^mdat men in die troebele tijden alleezi in
t rieksche prelaten vertrouwen had, een vertrouwen, dat,
helaas ! niet altijd gegrond Meek. Immers Y a nit s i e IT I
die A r s e n i us I V opvolgde (1 738-1744) ging er met
den g eheelen kerkelijken schat van door. Men achterhaalde
hem op zijnen weg naar Constantinopel to Reskoeb, waar
hij al het g estolene moest teruggeven, hetgeen echter g een
beletsel was voor zijne benoeming in 1760 tot patriarch
^an Constantlnopel !
Hoezeer het Patriarchaat van Peetsj, door Grieken
1) Voorgoed! Dadelijk aan het begin van den firman staat het bevel,
dat in de registers van het aartsbisdom de volgende elausule moet worden ingeschreven : „voortaan zal dit Patriarchaat aan niemand weer worden
gege ven, welke de beweegredenen tot het verzoek of de personen, die
het vragen, ook znogen zijn. De naam zelfs van het opgeheven Patriarchaat
van Peetsj meet uitgewischt worden, en ieder, wie ook, die het Patriarehaat zou willen herstellen met de bedoeling om er een zelfstandig
Patriarchaat van to makeu, zelfs al was het om het met goederen en
rnimere inkomsten to verrijken, of om welke reden dan ook, sal voor
zijne vraag geen gehoor vinden, die dan ook niet aan de bevoegde autoriteiten sal worden overgebraeht, noch worden ingeschreven op de ofl'ieieele
registers. Mocit men bij toeval eene vraag ontdekken, die de herstelling
van bet Patriarchaat beoogt, ook al hield zij rekening met de door ons
geschreven opinerkingen, dan dient men die onverwijld achter to houden.
En opdat de kanselarijen zich overeenkomstig deze bevelen gedragen, gelasten wij, dat zij ze sullen inschrijven in hun register en ze ter kennis
van het yolk sullen brengen."
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bestuurd, en van zijne servische bestanddeelen beroofd,
ook in beteekenis en kracht verloor, Loch is het gebleven
„de haard van de servische nationaliteit, waarin het geloof`
des y olks het smeulende vuur telkens weer tot Kellen gloed
moist aan to blazen." [lit staatkundig en volkenkundig
oogpunt is de verhuizing naar Karlovatz een groote slag
geweest voor de servische bevolking onder turksch bestuur,.
maar voor de latere ontwikkeling van de servische kerk
is de kolonie in Hongarije van de grootste beteekenis geweest. Door flinke bisschoppen bestuurd heeft zij zich
kunnen handhaven en ook het hoofd kunnen bieden aan
de pogingen van Rome, om de servische vluchtelingen
liefderijk onder hare vleugelen to verzamelen. In den
tegenwoordigen tijd wordt de toenadering sterker tusschen
de servische kolonisten en de bewoners van Oud-Servie,.
„die over het graf der voorvaderen en de teekenen van het
voormalig geloof met ijver hebben gewaakt." Het is aan de
bekoring, die er van het oude Patriarchaat uitgaat, het is
aan de heilige herinneringen van het voormalige brandpunt van het servische volksleven to danken, dat de slavische bevolking van Oud-Servie, door de Turken geknecht,
geestelijk vrij is gebleven en vereend. Zeker, de opheling
van Peetsj was het begin van gruwelij ke onderdrukking,
maar daardoor „is de ziel des y olks ontbrand : de slagen,
die het ontving, hebben de vonken uite^n doen spatten en
de opgewonden gemoederen in vlam gezet."
Hoe treurig het grieksche Patriarchaat van Jeruzalem
voor de belangen der slavische kerk zorgde, hebben wij ui.t
de klacht van Basil i us, den laatsten patriarch van Peetsj
kunnen vernemen. Slechts Grieken werden tot bisschoppen
in de verschillende diocesen benoemd, die de slavische
taal der bevolking niet verstonden en vreemdelingen bleven
temidden van hunne eigen menschen. Het bleek steeds
duidelijker, dat het oecumenisch Patriarchaat zich al zeer
weinig van zijne oecumenische roeping bewust was en zich
gerechtigd achtte om alleen de belangen van het grieksche
ras to beoogen. En onder die bisschoppen had men dieven,
moordenaars, landloopers, die in deze troebele omstandig-
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heden hun geluk zochten. Een zelfs, een voormalige bisschop van Peestj nog wel, G a b r i e 1 I V, ging tot den
Islam over.
De levensbeschrijving van den metropoliet L e o n t i. u s,
die in Servie zijn ambt oefende van 1804 tot 1813, het
noodlottige jaar, Coen de Serviers den eenen veldslag na
den anderen teg en den Turken verloren en K a r a g e o r g e
den 4den December naar oostenrijk de wijk nam en zijn
yolk in de grootste ellende aan zijn lot overliet, g eeft ons
eene duidelijke schildering van het zedelijk peil der sociale
omgeving, waaruit toen ter tijd de bisschoppen voortkwamen.
Genoemde L e o n t i u s kwam als gewoon huisknecht in
dienst van zijn vnorganger, den metropoliet M e t h o d i u s.
Deze had grout welgevallen aan hem, liet hem onderrieht
geven, fra,nsch leeren en maakte van hem eenen monnik,
zondr r ooit op to houden hem zijn gunst to bewijzen. En
hoe toonde L e o n t i u s zijne dankbaarheid tegenover zijnen
weldoen er : voor den opstand van K a r a g e o r g e, in den
tijd van de groote anarchie in Servie onder de Dahis (de
vier beruchte hoofden van de Janitsaren, die na eenigen
tijd nit Belgrado to zijn verwijderd spoedig in al hunne
woestheid mochten terugkeeren) begreep L e on t i u s, dat
het hem niet moeilijk zou vallen, met behulp van diezelfde
Dahis, zijnen weldoener nit den weg to ruimen en zelf zijn
plaats in to nemen. nij lief M e t h o d i u s worgen en werd
werkelijk metropoliet van Belgrado. Later heeft hij op ziju
sterf bed zijne misdaad beleden.
Er zijn nog sneer zulke voorbeelden.
In 1807 zag men in een zeker stadj e, Orsj owa g eheeten,
eenen g riekschen priester binnen komen, die zich tot de
kooplieden van de plaats wendde met het verzoek om reisgeld, daar hij anders zijnen weg niet kon vervolgen. Men
gaf hem eene som gelds, maar in plaats van zijne reis voort
to zetten, ging hij naar eenen zekeren R e d s j e p, die to
Adakale woonde, waar hij dienst nam onder de pandoers
of gendarmen. Later werd hij een van hunn.e aanvoerders
en ging hij met hen naar Walachij e om to vechten. Weldra
stelde R e d Si e p hem aan het hoofd van zijne zoutmaga-
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zijnen, van waaruit het zout per schepen naar Bosnie werd
vervoerd om daar to worden verkocht. Toen R e d s j e p in
1813 naar Constantinopel ging vroeg deze aan den priester,
wat hij Wilde hebben in ruil voor de bewezen diensten. De
priester antwoordde, dat hij wel gaarne metropoliet van
Belgrado zou zijn. R e d s j e p gaf hem then aanbevelingen
mede naar Sofia, waar men hem tot bissehop wijdde !
Metropoliet van Beigrado is hij echter niet geworden, want
de grootvizier R o e s j i t j P a c h a had j uist eenen anderen
benoemd, eenen priester van Niesj, die hem tot tolk had
gediend gedurende den servisehen oorlog.
Zulke feiten geven ons een helder beeld van den
treurigen toestand, waarin de servisehe kerk verkeerde na
de ophefng van het Patriarehaat van Peetsj.
Onder deze omstandigheden nam de verbittering tussehen
de Serviers en Bulgaren to eener zijde en de Grieken aan
den anderen kant steeds toe. De slavische bevolking beschouwde de Grieken voor geen Naar beter dan de Turken
en Wilde niets met hen to waken hebben.
Zijn er missehien geweest, die zich verwonderd hebben,
dat in den laatsten oorlog van Griekenland tegen Turkije
de slavische bevolking van het Balkansehiereiland niet met
de Grieken g emeene zaak heeft gemaakt, dan waren zij
weinig op de hoogte van de bestaande toestanden. De nederlaag der Grieken is in de slavische kringen allesbehalve
beweend.
Reeds in 1821, Coen Griekenland tegen het turksche
bestu ur was opgestaan, liet de bekende grieksche staatsman
Y p s ii a n t i vorst M i 1 o s j van Servie aanzeggen, dat, wanneer hij met zijne Serviers de zijde der Grieken koos, hij
weldra koning van Servie zou zijn en het turksche Rijk
zou ineenstorten. Men Wilde van dien voorslag in Kragoej evatsj niets weten. „Het verzet der Slaven had met den
griekschen opstand niets to waken !" Dat was het antwoord.
Wel heeft M i lo s j zich beklaagd, dat Europa bij al
de sympathie voor Griekenland zoo weinig belangstelling
toonde in de worsteling der Slaven. En zeer zeker hadden
zij het veel weer verdiend dan hunne grieksche Buren.
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M i 1 o s j heeft de servische kerk vrij weten to makers
van den druk van Constantinopel. Grieksche hulp had hij
daarbij niet noodig. Als het van de Grieken had moeten
komen, zoo verklaarde hij, dan was er van de servische
kerken weinig overgebleven ! Al waardeert men het werk
van M i 1 o s j, Loch zijn er velen, die hem geene onverdeelde
hulde voor zijn streven brengen. volgens velen heeft
M i 10 Si zich to spoedig tevreden laten stellen met de zelfstan.dighei.d van de kerk in zijn eigen land, waardoor hij de
kerken buiten zijn land to veel aan Naar eigen lot en aan
cle genade der Grieken heeft over. gelaten. Beter ware het
volgens hen •eweest, wanneer hij de bijzondere voordeelen
voor de kerk van zijn eigen land had opgegeven terwille
^-azi de algenlee^le belangen der geheele servisehe kerk.
De kans, dat het Patriarchaat van Peetsj zal worden hersteld is tenmiuste door de zelfstandigheid van de kerk vau
Servie veel verminderd.
Maar wat N i 1 o s j en zijne raadslieden niet hebben
ingezien, is aan de aandacht der Bulgaren niet ontgaan.
Iij hebben hun Exarchaat, waarmede zij werken ver buiten de
gr. enzen van hun Rijk en niet zonder succes, want wij kunnen
g erust zeggev, dat twee derden van de Serviers in Macedonia
zich bij het bulg aarsche Exarchaat hebben aangesloten.
Nog altijd hebben wij de vraag niet beantwoord, wat
dat Exarchaat toch eigenlijk is.
In de eerste helft van de negentiende Eeuw had men
in Turkij e nog overal het feudale stelsel. De verschillende
vilaj ets of provincies hadden alle hare bij zondere rechten
en de benoeming van bisschoppen was meerendeels in de
hand van turksche Heeren, die g aarne de hoog e kerkelij ke
posten aan den meest biedende weg gaven.
Langzamerhand echter drong het licht der nieuwere
beschaving ook in het oosten door. De feudale rechten
werden afgeschaft, het landsbestuur werd gecentraliseerd en
Constantinopel kreeg in alles de leiding. Met de Tan.simat,
of turksche g rondwet, van 1839 werd het beg insel van
gelijkheid van alle burgers voor de wet uitgesproken en
met de Hatihoemajoema van 1856, na den Krimoorlog uit-
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gevaardigd, werd die gelijkheid nog duidelij ker geproklameerd
en gewaarborgd.
Het ligt voor de hand, dat onder de Christenen de
Grieken het meeste voordeel hadden bij den nieuwen gang
van zaken. Vooral na den griekschen vrijheidsoorlog werd
het Patriarchaat van Jeruzalem voor de Grieken het uitsluitend middel om zich het overwicht over de Christenen
in het turksche Rij k to verzekeren, een middel, dat bij de
nieuwe centralisatie van bestuur en bij de verhoogde beteekenis van Constantinopel uitstekend werkte.
Maar ook de Slaven bleven niet werkeloos. Zij begonnen,
ontwaakt door de nieuwere denkbeelden van westelijk Europa,
zich bewust to worden van hunne kracht en hunne roeping..
Zij wilden niet langer de speelbal zijn in de handen van
de Grieken en zich schikken naar de wenschen van een
oecumenisch Patriarchaat, dat zijne oecumenische roeping
zoo slecht begreep.
De Bulgaren Bingen voorop. De Serviers volgden . Zij
eischten gelijkstelling in de Orthodoxe kerk van Grieken
en Slaven, gebruik van de slavische taal in kerk en school
in slavische landen, toegang ook voor de Bulgaren tot de
hoogste kerkelijke ambten, voor de slavische bevolking
bisschoppen van dezelfde nationaliteit en in de groote kerkvergaderingen vertegenwoordiging van de verschillende
nationaliteiten, terwijl zij tevens den wensch uitspraken,
dat de Grieken mochten ophouden voortaan de Bulgaren
bij de turksche Regeering in een kwaad daglicht to stellen,
waardoor reeds zooveel onheil was gesticht.
De strijd, reeds lang voorbereid, brak na den Krimoorlog nit om in 1870 met het bulgaarsche schisma to
eindigen . Was Constantinopel maar op de pogingen tot
verzoening ingegaan en bereid geweest aan de bezwaren
van Bulgarije tegemoet to komen. Maar neen ! openlijk
verklaarden de Grieken het oecumenisch Patriarchaat een
met de grieksche nationaliteit en onder den schijn van de
eenheid der kerk to bewaren deden zij, trots de betoogen
der russische diplomatie, de bulgaarsche kerk in den ban.
Zoo ontstond het bulgaarsche Exarchaat, afgesneden
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van de oecumenische Kerk en evenmin erkend door de slavische zusterkerken, die, hoewel zij een zelfstandig bestuur
hebben, zich niet van Constantinopel willen losmaken.
Maar wat geschiedt nu? Wat Constantinopel doet met
het grieksche Patriarchaat, dat doet Bulgarije met het bulgaarsche Exarchaat: het maakt het dienstbaar aan eigen nationale belangen. Ret bulgaarsche Exarchaat is Pen krachtig
middel voor de bulgaarsche propaganda in de slavische provincien van Turkij e. Het is zoo verklaarbaar, dat de slavoservische bevolking van Macedonia, die voor al hare klachten in Constantinopel eene gesloten deur vindt, gretig luistert naar de beloften der Bulgaren : slavische geestelijken,
slavisehe taal in kerk en school, en zich zonder veel moeite
bij het Exarchaat aansluit. Maar a] zijn vele Serviers op
die aanbieding en_ ing eg aan, Loch is een derde van Macedonie, ondanks de ongunstige omstandigheden, aan Constantinopel getrouw g ebleven.
Nu is het duidelijk, waarom de wenschen der Serviers
naar eene g roote servische kerk niet alleen bij Grieken,
Turken, Russen en oostenrijkers tegenstand ontmoeten, maar
ook in het bulgaarsche Exarchaat eenen grooten hinderpaal
vinden. En to weer, wijl de bulgaarsche kerk wegens Naar
schismatiek karakter veel vrijer is in Naar doer en later.
Moet de servische kerk zich bij al haar streven houden
binnen de grenzen van de kerklijke wetten en regels, het
Exarchaat heeft zich daarom niet to bekommeren, maar
kan zelfstandig handelen en ingrijpen, waar het wil.
Ret oecumenisch Patriarchaat liet zich echter door de
houding van Bulgarije niet tot voorzichtigheid manen. In
Skoplie wend de slavische taal door de grieksche vervangen,
hoewel er in die stad maar een paar grieksche huizen
stonden. Verder ontnam de Metropoliet van Prizrene,
M e 1 a n t s i e, aan de Serviers, met behulp der turksche
gendarmerie de kerk van den Heiligen Zaligmaker om haar
aan de Roemeniers to g even, wijl dezen hunne diensten in
het grieksch hielden. En die gewelddaad geschiedde nog
wel onder den dienst, die in die servische taal was aangevangen
en heel stichtelijk in het grieksch werd ten einde gebrachta
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En vat het onderwijs betreft : er werd voor de slavische
bevolking eenvoudig niets gedaan. Op het eiland Halki
bij Constantinopel is in 1845 een Seminarie g esticht, dat
onderhouden wordt door al de bisdommen, die tot het
Patriarchaat van Jeruzalem behooren en daarvoor heeft
iedere bisschop het recht den of, zoo er plaats is, twee
jonge mannen er heen to zenden, die daar kosteloos kunnen
studeeren. Maar nooit werd door de bisschoppen der slavische
diocesen een enkele Servier naar die school gezonden.
Nu is er echter in vele opzichten verbetering in het
lot der Serviers gekomen. De Phanaar heeft eindelijk ingezien,
dat men door op die wijze voort to gaan de christelijke
bevolking van Oud-Servie en Macedonia of aan het bulgaarsche Exarchaat of aan de Roomsche kerk in handen speelde,
want ook deze laatste is druk bezig bekeerlingen to maken,
en niet zonder succes, want ook zij belooft wat de Slaven
wenschen : eigen g eestelij ken en eigen taal in kerk en school.
Beducht voor den in vloed van Bulg arij e en Rome is
Constantinopel dus begonnen toe to geven en zoo hebben
de Serviers de vervulling van lang gekoesterde wenschen
gekregen : in Skoplie, ten minste wat de helft betreft, en
in Prizrene zijn servische bisschoppen gekomen. Wel heeft
het heel wat voeten in de garde gehad, voor het zoover
kwam, maar nu is het toch zoover. M i c h a e 1, de metropoliet van de zelfstandige kerk van Servie, had er to
Constantinopel reeds op aangedrongen bij de patriarchen
Dionysius V, Neophytus VIII en eindelijk in 1896
bij Anthymus VII. Constantijn V, Anthymus' opvolger Wilde op het verzoek der servische kerk niet ingaan
en ging zelfs zoover, dat hij de canoniciteit van het Patriarchaat van Peetsj ontkende. Maar eindelijk heeft hij moeten
zwichten. Skoplie heeft nu eenen servischen bisschop en
.Prizrene, dat sedert 1896 eenen servischen bissehop had,
heeft nu in het begin van verleden jaar weder eenen Servier
tot zijn opvolger gekregen, den in den aanvang genoemden
Nicephorus Peritsj.
De Serviers zijn over het algemeen zeer trotsch op de
tot dusverre verkregen resultaten. De vele moeilijkheden,
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waarmede zij van den beg inue of to worstelen hebben gehad,:
in aanmerking genomen, kunnen zij dan ook tevreden zijn,
al zijn zij nog niet aan het einde hunner wenschen. Het
koninkrijk Servie met Belgrado is het middelpunt van de
servische propaganda. vanda^r nit worden de bevelen gegeven,.
de brieven verzonden. Daar wordt met onvermoeiden ijver
gearbeid aan de verwezenlijking van dien e^nen droom ..
eene groote, zelfstandige servisehe kerk en een groot, zelfstandig servisch Rijk. Het verkrijgen van hunne rationale
vrijheid was een eerste stag in de goede richting. „Men
heeft ons gee koninkrijk g eg even", zoo zeg g en zij, „met
het oog op de verd iensten onzer voorvaderen, zooals dat
met de (^rieken het •eval is geweest, wij hebben Ors
koninkrijk niet in den slaap verworven, nosh is het ons
as een aalna oes toeg eworpen, zonder dat het ons een
droppel bloeds of n oogenblik van ellende heeft g ekost,
g elij k dat van Bulg arij e kan worden gezegd, maar wij hebben
er voor gevochten en de echo van onze geweren heeft het
Balkanschiereiland doers ontwaken, onze arm is begonnen
den trotschen turkschen kolos to verbrijzelen !" „En Loch
zijn wij verder dan ooit van de rationale eenheid verwijderd",
zoo klagen zij. Maar een ding hebben zij toch verkregen :
„Wij behoeven niet to bedelen, men behoeft ons Been
aalmoes toe to werpen, want aan de hoog e school van den
oorlog hebben wij van de faculteit van het recht de bepaald
aan ons uitgereikte getuig schriften ontvangen, met ons
bloed geschreven, waarin ons leven vrij en onaf hankelijk
wordt verklaard."
In den strijd, dien Servie in 1804 onder K a r a g e o r g e
voor zijne onaf hankelijkheid beg on, hebben de kolonisten
van Karlovatz onschatbare diensten bewezen. Aan hun
hoofd stond de bekende metropoliet S t r a t o m i r o v i t s j.
Al is de opstand der Serviers niet van de kerk maar van
het yolk uitgegaan, toch is het aan de vertegenwoordigers
der kerk to danken, dat die opstand zulk eenen omvang
heeft aangenomen. Reeds vocr het uitbreken van den
opstand is de g edachte aan eene slavo-servische heerschappij
in het brein van den g enoemden S t r a t o m i. r o v i t s j opge-
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komen, die een uitgewerkt plan aan keizer A 1 e x a n d e r I
van Rusland heeft doen toekomen en verder met alle hem
ten dienste staande middelen de Serviers heeft geholpen.
De Serviers houden de nagedachtenis van dezen bisschop dan ook wel in eere. In een prachtwerk over „de
groote mannen van Servie in de negentiende Eeuw," waarvan
nog slechts enkele afleveringen to Belgrado zijn verschenen,
komt de beeltenis en de levensbeschrijving van S t e fa n S t r at o m i r o v i t s j onder de allereersten voor. Een geschiedschrijver zegt van hem: „wat zijne persoonlijke deugden
betreft was hij van buitengewone g eleerdheid, evenzeer
thuis is de burgerlijke en staatkundige als in de kerkelijke
wetten. I3ij had een helder verstand, en sterk geheugen,
een bezadigd oordeel, eene onvermoeide werkkracht en eene
groote liefde voor zijnen naaste. Zijnen tijd heeft hij niet
in weelde doorge bracht, hij was zuinig maar Loch mild in
het geven van aalmoezen, vriendelijk, echter zonder ooit
iemand to vleien, teruggetrokken, maar Loch voor ieder
toegankelijk, streng van levenswandel, maar zacht in de
beoordeeling van anderen ; hij besloot moeilijk tot straffen
en gemakkelijk tot vergeven." Hij stamde uit eene oude
familie nit de I-ierzogewina, die om hare verdiensten op
krijgskundig gebied in den adelstand was verheven. S t e fan
studeerde in 1775 in de rechten to Weenen om in 1783
naar Karlovatz to gaan en in den geestelijken stand to
treden. De toenmalige metropoliet P o e t n i k kreeg groot
welgevallen aan hem en bestemde hem weldra tot zijnen
opvolger, hetgeen hij ook geworden is na Po e t n i k's dood.
Door de synode van Temeswar in Hongarije werd hij in
1790 tot metropoliet van Karlovatz benoemd, welken post
hij tot aan zijn dood in 1836 heeft bekleed. De tijd,
waarin hij de kerk van Karlovatz bestuurde, is de belangrijkste geweest nit de nieuwere geschiedenis van het servische yolk, wijl daarin de strijd valt voor de onaf hankelijkheid van Servie, waarin hij zulk eon levendig aandeel
heeft genomen.
Maar niet alleen in staatkundig opzicht is Karlovatz
van groote beteekenis geweest, ook op kerkelijk gebied
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heeft Servie veel aan de uitg ewekenen to danken. Na de
ophef ing van het Patriarchaat van Peetsj heeft het bisdom van Karlovatz in die verwarde tijden de geestelijke
eenheid weten to bewaren onder de Serviers van Servie,
Montenegro en Dalmatie. Vooral voor het koninkrij k
Servie is het, gelijk een servisch schrijver het uitdrukt, in
den waren zin een Piemont geweest. Vander Ir heeft Servie
zijne beste geestelijke krachten gekregen bij de organisatie
zijner kerk. De metropoliet P e t r u s, die in dien arbeid
het grootste aandeel heeft g enomen en de verschillende
onderwijzers aan het nieuwe Seminari.e, dat in 1836 to
Belg ratio is g esticht, hadden allen aan het Seminarie van Karlovatz, dat in 1791 opgericht was, hunne opleiding ontvangen.
Door den Magyaarschen opstand in Oostenrijk 1848,
heeft het zijn beteekenis verloren en is de band grootendeels verbrokeu, die de servisehe bevolking aan de overzijde
van de Sava met de Slaven in Turkije verbond. Oostenrijk,
dat zich zoo gaarne door het oude „verdeel en heersch !"
hij zijne politiek laat leiden, heeft eerst de Roemeniers
van de hongaarsche provincie Transilvanie, in 1844, en
daarna Dalmatie, in 1873, van Karlovatz losgemaakt en
zoowel Dalmati.e als de Roemeniers van Transilvanie g eplaatst onder de jurisdictie van den metropoliet van Boekovina, een hongaarsche provincie, op de grens van Hongarije
en Rusland in het zuid-oosten van Galicie. Dat de kerk
van Dalmatie bij die schikking g een voordeel had, ligt voor
de hand. Met de bezetting van Bosnie en de Herzogewina
en de daaruit voortvloeiende overeenkomst van OostenrijkHongarij e met het Patriarchaat van Jeruzalem kwam de
orthodoxe kerk geheel onder oostenrijksch bestuur, die
niet meer in gemeenschap staande met Constantinopel,
steeds weer een proof van Rome en een tooneel van inwendige verwarring werd.
Op die wijze is dus van de eenheid der servische kerk
in den loop der negentiende Eeuw weinig terecht gekomen.
Zij is verdeeld in zes verschillende kerken, die alle Naar
eigen bestaan leiden. Het valt niet to ontkennen, dat iedere
kerk op zich zelf, de eene meer, de andere minder, in bloei
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toeneemt, maar als eenheid beschouwd blijft de servische
kerk verre achter bij de ontwikkeling, die de andere takken
van het nationale servische leven hebben ondergaan.
De kerk van Karlovatz heeft nu weinig weer to beteekenen, uaar hoofd houdt zich uitsluitend bezig met
inwendige belangen en heeft zoodoende de gelegenheid
laten voorbijgaan om invloed op de servische kerk to blijven
oefenen. Nu is Belgrado het kerkelijk middelpunt. Maar
Loch is het een verblijdend teeken, dat in den laatsten tijd
de geestelijkheid van „het Sion aan de overzijde" zich nit
hare onverschilligheid schijnt op to heffen, hetgeen veel
belooft voor de bereiking van het ideaal eener groote
servische eenheid.
Belgrado kreeg in 1831 den eersten servischen metropoliet, terwijl in het volgende jaar de kerk van Servie
eerst zelfbestuur en daarna algeheele onaf haukelijkheid
verwierf. Natuurlijk heeft die kerk medegemaakt alle
schommelingen van het nationale leven in de veelbewogen
negentiende eeuw ; maar daardoor is zij in beteekenis niet
achteruit gegaan. Vooral is het Seminarie van Belgrada
in deze van groote beteekenis geweest, want daardoor is
een begin gemaakt met de godsdieustig-wetenschappelijke
ontwikkeling des yolks en is de grond g elegd voor eene
nieuwe godsdienstige literatuur. Wel is waar vertoont
deze literatuur nog weinig oorspronkelijks, maar zij moest
geheel van onderen worden opgehaald en kon dus moeilij k
zoo spoedig beantwoorden aan hooge eischen. Bij de talenten,
die de kerk van Servie aan Karlovatz heeft ontleend,
voegde zij weldra de resultaten van de wetenschap der
russische kerk en diende daarmede ook de bulgaarsche
kerk vobr het schisma. Want voor dien tijd studeerden
aan het Seminarie van Belgrado tal van vreemdelingen
uit de onder turksche heerschappij staande slavische landen.
Z6 6 kon de kerk van Servie eenigszins vergelden de
zegeningen eertijds door Naar van de zijde der andere kerken
ontvangen.
Wat nu die andere kerken betreft, wij merkten daar-r
even op, dat er zes afzonderlijke kerken waren. Vier heb-
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van Bosnia en de IE[erzogewina, van Servië en van Karlovatz.
De twee andere, waarop wj nog met een enkel woord wil
len wijzen, zijn die van Montenegro en van Dalmatia.
De Kerk van Montenegro maakte eertijds deel nit van
het Patriarchaat van Peetsj. Na de opheffing van Peetsj
was zij geheel vrij. De metropolieten waren vroeger ook de
wereldlijke hoofden van ,,het servisehe Sparta." Toen de
kerk van Montenegro onafharikelijk werd, ontbraken den
metropolieten de kundigheden en de middelen om de kerk
te organiseeren. Voor de priesters waren geweer en mes
even oniiiisbaar als soetane en kruis. Anders werd het, toen
*-L t t i n j in de tweede heift de negentiende Eeuw zijn Seminarie kreeg en ann Montenegro eene schare van jonge priesters gal die weer den nieuweren denkbeelden waren toegedaan. AlierIei nienwe bepalingen zijn in den laatsten tijd
ingev)erd, o.a, zijn de priesters verpliclit zich alleen in
soetane to kleeden en de wapens, tot dusverre gedragen,
af to leggen. Velen vinden het jammer, dat de montenegrijnsche priester gedwongen is van het laatste symbool
van vroeger nationaal leven afscheid to nemen en betreuren het, dat de gelijkvormigheid, die overal in de wereld
doordringt met den stroom van internationale denkbeelden,
ook aan den priester van Montenegro, wandelende tusschen
zijne bergen, zijn nationale kleederdracht heeft ontnomen
De servische kerk van Dalmatia heeft het meeste voordeel van de veranderde omstandigheden gehad, maar zij heeft
dan ook hard voor hare belangen moeten strijden. In het
begin der negentiende eeuw is zij door de Franschen vrij
gemaakt van den knellenden band van Venetia. Wel heeft
zij gedurig aanvallen van de zijde der Roomsche kerk to
doorstaan gehad, hetgeen sours tot bloedige tooneelen o.a.
to Sjibenitsj, aanleiding gaf, waar bisschop V in c en tin s
K r a n j e v it s geheel onder IRoomschen invloed was gekomen,
maar dank zij hare voortdurende waakzaamheid heeft zij
zich knnnen handhaven en is zij juist door den strijd tot
grootere krachtsontwikkeling gekomen. De overleden servische bisschop Ste fan n s K n e z e vi t s en zijn waardige
O.E117
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opvolger van den tegenwoordigen tijd, G e r a z i m P e t r an o v i t s j, bisschop van Cattaro, en bisschop N i k o din
M ii a s j bekleeden eene eereplaats onder de verdedigers
van de servische kerk in Dalmatie. Was de band met de
andere kerken vaster, men zou zich ook in Dalmatie zekerder
en krachtiger gevoelen.
Maar dat is het juist, die eenheidsband ontbreekt. Men
begint dat in slavo-servische kringen, en vooral in Belgrado,
steeds levendiger to gevoelen. En daarom wordt er met
alle kracht aan gewerkt om to komen tot eene groote
servische kerk. Openlijk wordt het verklaard : de kerkelijke
eenheid moet de politieke voorbereiden. De servische kerk
heeft ongeveer vier en een half millioen volgelingen. Die
alien vereenigd en gebruikt als een stormram tegen de
wegbrokkelende turksche macht, zouden een groot gewicht
in de schaal kunnen leggen en kunnen waken, dat die
voorgoed naar de vestiging van een groot servisch Rijk
oversloeg. Vandaar de tegenwerking, die dat streven naar
alle zijden ondervindt, vandaar ook de taaie volharding,
waarmede men in Belgrado, het middelpunt der servische
propaganda, het eenmaal opgevatte voornemen blijft vasthouden, uitwerken en doorzetten.
Men streeft in de eerste plaats naar onderling wetenschappelijk verkeer tusschen de zes verschillende Seminaries, en dan tusschen de een en twintig metropolieten
en de vijf en dertig honderd popen. Zooveel mogelijk wil
men, dat kerkelijke bladen de gemeenschap tusschen de
verschillende deelen de kerk en hunne bestuurders onderhouden, en dat men door godsdienstige literatuur op de
bevolking blijve werken. Tot nu toe blijft die literatuur
steeds beperkt tot de grenzen der afzonderlijke kerken.
A lleen vinden de werken van M ii a s j hunnen weg ook buiten
de grenzen van Dalmatie. Men heeft nu in het geheel
zes orthodox-kerkelijke bladen en &n godsdienstig blad,
dat to Cettinj e verschijnt, maar dat zelfs nog bij weinige
popen bekend is.
Ook tracht men to komen tot eene algemeen aang enomen Bijbelvertaling. Er is eene vertaling van het nieuwe
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Testament van Voek. Over het algemeen genomen is zij
goed, maar wegens verschillende fouten en enkele harde,
triviale uitdrukkingen is die vertaling niet officieel aangenomen met dit gevolg, dat nu iedereen Naar op eigef
manier gebruikt, naar eigen inzicht de harde plaatsen verandert en het zuidelijk dialect in dat der oostelijke provincies
omzet. Dat zulks de eenheid der kerk niet bevordert, is
licht to begrijpen en daarom gaan er stemmen op, die aan.d ringers op eene officieele Bij belvertaling, en den wensch
uitspreken, dat de verschillende Seminaries lien arbeid
gezamenlijk ter hand semen.
En ei.ndelij k wordt er krachti.g g ewerkt in de ri uiting
van het lager nderwijs, dat, gelijk wij weten, geheel in
hander van de kerk is. Men g evoelt, welk een belangrij ke
factor het volksonderwijs voor de servische propaganda is.
Dr. S i m i t s j, die nu, verbonden aan het Ministerie van
Buitenlandsche Zaken to Belgrado, aan het hoofd der
servische propaganda staat, heeft ook in ons land lagere
scholen bezocht en in een paar servische artikelen verklaard, dat ons nederlandsch lager onderwijs in alle opzichten
zijn y olk tot voorbeeld kan strekken.
In de Brosveti Glasnik of „Onderwijsbode" van Februari
en Maart 1901 geeft hij n.l. eene uitvoerige beschouwing
over ooze Nederlandsche lagere scholen. Schrijver dezes
had het g enoegen hem eenige dagen als gast to zijnen
huize to hebben en vele van de gegevens to verschafen, die
hij voor de bestudeering van ons lager onderwijs noodig
had. Reeds bij eerste kennismaking in den vreemde had
hij verklaard zoo gaarne ons veelgeroemd lager onderwijs
meer van nabij to leeren kennen. Daartoe vond hij nu in
den Haag ruimschoots gelegenheid. En zoo geeft hij in de
genoemde beide artikelen de uitkomst van zijn onderzoek.
Na medegedeeld to hebben, hoe groot het aantal onzer
lagere scholen is, hoevele onderwijzers en hulponderwijzers
aan die scholen werkzaam zijn, hoeveel de kosten voor dat
onderwijs bedragen, in een woord, na allerlei dingen to
hebben gezegd, die her in de schoolwereld overal bekend
zijn, gaat hij vertellen, wat het bezoek aan onze scholen
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hem heeft geleerd. Met groote ingenomenheid geeft hij o.a
verslag van eene les in de nederlandsche taal. De leeraar,
van zijne komst verwittigd, had de vriendelijkheid gehad
het beloop der les in het fransch voor hem op to schrijven,
zoodat hij met enkele nadere verklaringen den gang zeer
goed kon volgen. De inrichting onzer scholen, de aanschouwelijkheid van het onderwijs, de houding der kinderen,
alles trof hem, maar het meest werd zijne aandacht geboeid
door de manier, waarop gedurende de les in de nederlandsche taal de onderwijzer tot zijne leerlingen wist of
to dalen en tegelijkertijd hun het onderwerp in al zijnen
rijkdo a to zien gaf. „Na alle deze gegevens over de orgauisatie en het onderwijs van de lagere scholen in Nederland,"
zoo besluit hij zijn stuk, „is het, naar ik hoop, niet moeilijk zooal niet een volledig, dan Loch een duidelijk beeld
zich to vormen van het lager onderwijs aldaar. Veel hebben
wij in Holland gezien, waaruit wij groot nut kunnen trekken.
Men bedenke echter, dat wij niet blindelings moeten
kopieeren, wat wij zien bij andere volken, die ons vooruit
zijn. Het welslagen van alle instellingen, dus ook van
scholen, hangt of van de beantwoordiug van de vraag, hoe
zij zullen to gemoet komen in de ware behoeften, waarin
zij moeten voorzien en hoe zij in hunne organisatie moeten
weerspiegelen de ziel van het intellectueele leven des yolks.
Want het hebben van goede scholen is niet alleen eene
zaak van paedagogisch, maar ook van sociaal belang. Wil
men het onderwijs inrichten op genoeg zaam ruimen grondslag,
die aan het yolk een wezenlijk voordeel bezorgt, dan moet
men vbor alle dingen de sociale behoeften kennen, waaraan
men moet voldoen en dat doel trachten to bereiken op eene
wij ze, die volkomen in overeenstemming is met de beginselen eener gezonde opvoedkunde. Hoe deze beide zaken
schoon to vereenigen zijn toont het lager onderwijs in
Holland. Ik heb ten minste bij mijn bezoek aan de scholeti
dezen indruk ontvangen."
1Tit de aangehaalde woorden blijkt, dat Dr. Si m i t s j
zeer bevreesd is, dat men in zijn land het goede van andere
laude gaat kopieeren zonder genoeg zaam to letten op het
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groote verschil van sociale toestanden. Meermalen heeft
hij dan ook mondeling die vrees geuit.
Op allerlei wijze wil men in Servie op de hoogte zijn
van hetgeen West-Europa op wetenschappelijk gebied
levert. Jonge mannen worden op staatskosten naar buitenlandscho universiteiten en scholen g ezonden b.v. naar Parijs
om daar in de Staatswetenschappen of ook wel in de
Medicijnen to studeeren, of naar Nancy, naar de ecole
forestiere, ter verbetering van de servische boschcultuur,
maar het g evaar wordt door alle deze dingen vergroot, dat
men uitheemsche planten in de plaats stelt van gewas
van eigen bodem. En daarom wil Dr. S i m it s j met alle
kracht het lager onderwijs, dat zoo vast in het volksleven
wortelt, van vreemde bestanddeelen vrij houden, al wil hij
dankbaar alles gebruiken wat andere landen, vooral Holland, voor goeds hem bieden.
Zoo wordt dan onvermoeid voortgearbeid aan de national.e taak. De erfenis van de negentiende Eeuw, dankbaar
aanvaard, is voor de Serviers een voortdurende prikkel om
voort to gaan op den eenmaal ingeslagen weg, opdat de
twintigste eeuw hun brenge de vervulling van hunne
vurigste wenschen : het groote servisch Rijk, dat tot kerkeIijk middelpunt heeft het aloude Patriarchaat van Peetsj.

Uit het Rijk der Tonen
(Engelsche Renaissance)
DOOR

Dr. J. DE JONG.

Bij gelegenheid van het Nederlandsch Muziekfeest to
Amsterdam werd van een muzikaal „reveil" in ons land
gesproken, hoewel dat feest geen verrassingen bracht (op
een enkele uitzondering na alleen werken die reeds bekend
waren) en geen nieuw talent zich daarbij den volke openbaarde. Toch is het niet to ontkennen, dat in de l aatste
jaren het muzikale levee in Nederland krachtiger is geworden ; er wordt weer geproduceerd, weer uitgevoerd en
in elk geval is dat een gunstig teeken. Iets dergelijks
valt waar to nemen in een ander land van ons werelddeel,,
dat tot hiertoe in het Rijk der Tonen een zeer bescheiden
rol heeft gespeeld, en dat zich voornamelijk heeft onderscheiden door de bereidwilligheid waarmede het de heerschappij van anderen onderging: ik bedoel Engeland. En
terwijl van Hollandsche componisten nog bitter weinig
over de grenzen kwam en, eenmaal het zoover gebracht
hebbend, daar bleef, schijnt den Engelschen toondichters
een beter lot to zijn beschoren. Van M a c k e n z i e, C o w e n,
Goring Thomas, Villiers Stanford zijn een aantal
werken o.a. in Duitschland en Amerika uitgevoerd ; een
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opera van laatgenoemde, Much ado about Nothing, beleefde
niet lang geleden een opvoering to Leipzig. Ik behoef
niet to herinneren aan het phenomenaal succes van A r t h u r
S u 11 i v an 's operette The Mikado door de geheele
wereld, wel aan het feit dat een werk van geheel anderen
card van denzelfden S u 11 i v a n, het oratorium The Golden
Legend, zijn weg vond naar Berlijn. Van weer beteekenis
is het evenwel, dat op het jongste Nederrij nsch Muziekfeest to
Dusseldorp (18, 19, 20 Mei) tusschen de H. moll-Mis van
B a c h en de Faust-Symphonie van L i s z t, een plaats werd
g egeven aan het werk van een Fng elsch com ponist, de
geestelijke cantate The Dream of Germttius van E d w a r d
E^ 1 g a r. ilk kan mij geen precedent hiervan herin_neren.
Niet ZOO heel j ong meer — E l g a r is in zijn 45 j aar –
heeft hij eerst in de laatste jaren veel van zich doer spreken. Zijn eerste werk van beteekenis, een. ouverture Proi-.-sart, werd in 189() uitgevoerd op een muziekfeest to Worcester, waar hij orkestdirigent was. Kort daarna vestigde
hij zich to Malvern, waar hij een orator ium T u e L %cj h.l of
Life componeerde, een cantate (karactacus, die in 1898 to
Leeds werd uitgevoerd, The Dream of Ger&,Ltias gedicht
van kardinaal N e w m a n) waarvan Birmingham in 1900 de
primeur had, orkestvariaties en een ouverture (llYockaiyne. 1)
Reeds to voren was The, Dream of Gerontins to Dusseldorp
uitgevoerd, n.1. op een gewoon concert in 1901. Het maakte
Coen zulk een indruk dat de dirigent B u t h s besloot het
op het Muziekfeest aldaar ten tweeden male ten gehoore to
brengen. En hoewel de ,, ederrijnsche" niet meer zijn wat
zij vroeger waren, muzikale gebeurtenissen, daar op het
programme to komen wordt toch altijd nog voor een levenden toondichter als een bizondere onderscheiding beschouwd.
Ook nu vond de cantate veel waardeering, al wordt van het
tweede gedeelte g ezegd, dat het door bekorting zou winnen ;
de behandeling van het koor wordt als buitengewoon stout
1) Reeds to Berlijn under Ieiding van R. S t r a u s s uitgevoerd. F 1 g a r
Wilde in Cockayne het leven in de Londensche straten sehilderen, zooals
Char pent i e r voor Parij s deed in Louise (Mac ken z i e sehreef sedert lien
een orkestsuite London Day by Day.)
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en knap geroemd, en het geheele werk moet zooveel schoons
en eigendommelijks bevatten, als maar weinige moderne
toonscheppingen. Het zou kunnen zijn dat men bij on s
aanstoot nam aan den zeer geloovig-katholieken tekst l). Te
Birmingham was dat niet, aan den Rijn natuurlijk niet
het geval, maar to Worcester had men bedenkingen. Daar
had men besloten E 1 g a is cantate op to nemen in het
programma van het Muziekfeest van September a.s. Sommigen
maakten bezwaren tegen N e w m a n's gedicht ; de zaak werd
door den bisschop gebracht voor den deken, die een Kapittel
bijeenriep, waarop ook leden van het Feestcomit verschenen.
Na wisseling van gedachten, besloot men E 1 g a r in kennis
to stellen van de bezwaren en E 1 g a r stemde in de verlangde
weglatingen toe: in het geheel niet meer dan een twaalftal
woorden.
Dat E 1 g a r in zijn vaderland hoog aangeschreven staat
kan ook daaruit worden opgemaakt, dat hij belast werd met het
componeeren van de Kronings-Ode, die bij de gala-voorstelling
in Juli to Londen door het koor van Sheffield zal worden
gezongen. Men houdt hem thans wel voor de meest interessante en belovende muzikale persoonlijkheid in Engeland
en zoo er een Musician Laureate moest worden aangewezen,
E 1 g a r zou heel veel kans hebben. Tot de jongeren in
Engeland waarvan veel verwacht wordt, behooren Edward
German, Hamish MacCunn, S. Coleridge Taylor en
Percy Pit t. Met El g a r worden zij door Fuller Mai t1 a n d 2) gerekend tot de „Followers of the Renaissance"
in de Engelsche muziek. Als de mannen die deze Renaissance
leidden, of zooals men hen bij ons zou uoemen de V6ormannen, wijst hij aan Mackenzie, Parry, Goring
Thomas, Cowen en Villiers Stanford en de dageraad dezer Renaissance valt volgens hem samen met de
wereldtentoonstelling to Londen in 1851.

die

1)

In den droom van Gerontius wordt ons een stervende geschilderd,

niet

zonder vreeze zijn eind voelt naderen, dan in vrome berusting

den laatsten adem uitblaast en Wiens ziel, door zijn beschermengel begeleid,
voor Gods troon verechijnt.

2)

English Music in the XIXth Century. Louden, Grant Richards, 1902.
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Laat ik, alvorens verder to gaan met den schrijver, hem
bij den lezer inleiden, voor zoover dat nog noodig mocht zijn.
John Alexander Fuller Maitland werd in 1856 to
Lon den geboren en studeerde to Cambridge, waar hij in
1882 tot M. A. werd bevorderd. In 1889 volgde hij Hue f f e r
op als ruziekrecensent van de Times;; hij werkte mede aan
het muziek-lexicon van Sir G e o r g e G r o v e, hield lezingen
over de geschiedenis der Engelsche muziek en trad als
pianist op in de concerten van het in 1875 opb erichte Bach
(hoit. Men heeft M a i t l a n d een vertaling van S p it t a's
Bach, een biographie van S c h urn a n n en een werk Masters
• ^ f (^e,'iiw i, Me.^• i-e to danker; cook bezorgde hij o.a. een nitgave van een aantal werken van P u r c e 11. Weinigen zeker
bet er bevoeg d, urn een overzicht to geven van de Eng elsche
n l iiriek in de eeuw die achter ous ligt. Wij zelf weten nog
to weiuig van de hedendaagsche Engelsche muziek um cri.tiek op hem to kunn en uitoefenen ; zooveel is zeker, dat
een Bids, die duidelijk en beknopt tegelijk is en die telkens
het bewijs levert niet door nationalen trots to zijn beneveld,
vertrouwen wekt. Als M a i t l a n d van een Renaissance
spreekt, dan heeft hij voorzeker daarvoor gegronde redenen
en dat hij van het bestaan daarvan vast overtuigd is blijkt
daaruit, dat hij zijn werk verdeelt in twee boeken, het
eerste Be fore the Renaissance (1801-1850), het tweede The
Renaissance (1851-1900).
7elden, zegt 1VI a i t 1 a n d, was de kunst di r muziek „at
as low an ebb" als in Engeland in het begin der 19e
eeuw, hoewel het niet aan lief hebbers ontbrak en de gevestigde muzikale instellingen schijnbaar bloeiden. H and e 1
domineerde en H a y d n werd als een meester erkend,
maar M o z a r i s Requiem werd voor een werk van groote
ggeleerdheid en taaiheid gehouden en men volgde B e e th o v e n met bezorgdheid. Er waren concerten van de Philharmonic Society, verder Vocal Concerts, uitvoeringen van
de Caecilian Society (de voorloopster van de Sacred Harmonic Society) en toen de Royal Academy of Music to
Londen was opgericht, g of ook zij concerten. In de provincie teerde men op muziekfeesten, die veel talrijker waren
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dan thans. De Italiaansche Opera bloeide, maar Engelsche
opera-voorstellingen behoorden niet tot de zeldzaamheden
(men denke aan W e b e is Oberon en aan de opera's van
B a 1 f e). Tot muzikale zelfstandigheid kon men in Eng e] and
evenwel niet geraken. Niet alleen werden Engelsche artisten
bij buitenlandsche achter gesteld, maar zoo groot was de
invloed, dien sommige buitenlandsche componisten oefenden, dat het publiek van geen andere muziek Wilde weten.
H a n d e 1 was zoo oppermachtig in het oratorium, dat de
„heilige S e b as t i a an" (B a c h) geen gehoor kon krijgen.
Na H an del was het Mend e 1 s s oh n, die het publiek in
Engeland beheerschte en jaren lang op de muziek in dat
land zijn Stempel drukte ; in mindere mate werkten S p o h r
en G o u n o d, maar Loch nog machtig genoeg. B r a h m s
heeft het groote publiek nimmer de kluts kwijt doen Taken
en zelfs aan een T s c h a i k o w s k y-overheersching wil
M a i t l an d niet gelooven. Volgens hem is er ook in de
moderne Engelsche muziek geen spoor van opzettelijk en
slaafsch nabootsen van W a g n e r, zooals dat in Duitschland
het geval is, waar de toestand ten opzichte van W a g n e i s
invloed vrijwel doet denken aan die van Engeland in de donkerste tijden van H a n d e 1's overheersching .
Hoewel Ma it 1 and niet hoog denkt over de Engelsche muziek in de eerste helft der 19 e eeuw, laat hij Loch
ten volle recht wedervaren aan mannen als C a 1 c o t t, componist van „glees" (meerstemmige liederen a cappella);
A t t w o o d, componist van kerkmuziek en leermeester van
Jo h n G o s s; S m a rt, die een aantal cantates schreef ;
den vruchtbaren oratorium- en opera-componist M a c fa r r e n
(die lang ook in de tweede helft der 19 e eeuw werkte,
maar niettemin door den aard zijner muziek tot de
voor-(Renaissance-periode behoort) ; S t e r n d a 1 e B e nn e t t, die geheel in M e n d e 1550 h n's boeien verstrikt
raakte 1). Ook van dezen geldt, dat hoewel vele zijner werken
1) Het is misschien niet algemeen bekend dat Schumann, die aan
B en net t zijn Etudes S'ymphon-iques opdroeg, in de Finale daarvan ale
compliment aan B e n net i s yolk het thema „Du stolzes England, freue
dich" uit_. Mars c h il e r' e Templer and .Jicdin invlocht. (Zie Ma it land
blz. 116).
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vallen in de tweede helft der 19 e eeuw, hij niet tot het
Renaissance-tijdvak kan warden g erekend. Slechts een
componist uit de eerste helft dier eeuw had misschien de
Renaissance vroeger kunnen doer_ intreden en leiden, maar
hij stierf to vroeg, ook om de voile maat van zijn talent
to geven ; het was B a c h e, die in 1833 geboren werd en
op 25 jarigeu leeftijd stierf. Een na zijn flood verschenen
Trio vooral wordt door M a i t l a n d als origineel geroemd
en in zijn ideeen over zijn tijd bleek hij dien tijd verre
vooruit.
Met uitzon daring vaii B a e h e trad tussehen de g eboorte
T an Sterndale Bennett 1816) en die van Sullivan
1842 Been ornponist van heteekenis op. Maar gaandeweg
waren de muzikale toestanden beter geworden, g unstiger
voor de ontwikkehu van j ong e talenten. Het beoefenen
der muziek in huis was tot hiertoe doorgaans overgelaten
aan de meisj es (het sprak van zelf dat de dochter die op
een mooien arm kon bogen de harp bespeelde en dat zusters
van ongeveer denzelfden leeftij d zich in quatre-mains
oefenden) ; zingen of pianospelen werd voor den zoon tijdverkwistin.g geacht (de fluit kon er nog mee door, zits zij zich
tot accompagneeren van het pianospel der zuster bepaalde).
De aristocratie moedig de vreemde artisten en opera-tang ers
aan, ?Haar de gewone man beschouwde muziek als jets dat
hem in twijfelachtig gezelschap bracht 1). Evenals bij ons,
kwam men in Engeland Lang zamerhand tot betere inzichten.
Men zag er geen bezwaar in dat de zonen muzielc beoefenden,
als dilettauten, of zelfs dat zij Naar hun Leven wijdden.
Ook wend het noodige gedaan om het y olk in tuinen en
parker g elegenheid to g even betere muziek tohooren dan
die van orgeldraaiers en Duitsehe blaas- ..... Naast de
groote otlicieele muziekinstellingen, verrezen een aantal goede
muziekscholen en de programmas in de salons kregen een
ander aanzien.
Toen Koningin V i c to r i a in 1897 haar diainauten
1) „Tout (^omme chez nuus " , waar men in mijn jeugd alle beroeps^
musi(• i ender den algemeenen naam „muiikanten " mils oc Ineor als pariaa
beseheuwde en behandelde.
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nit, onder den titel Sixty Years of Music, met een chronologisch overzicht. Raadpleegt men dat, dan wordt men getroffen door het vele dat in de tweede helft van de 19°
eeuw in Engeland op muzikaal g ebied tot stand kwam. In
1852 werd de New Philharmonic Society gesticht (zij bleef
tot 1879 bestaan) ; B e r 1 i. o z was de eerste leider. In 1855
begonnen de Crystal Palace Concerts onder August Mann s
en werd L e s 1 i e's Choir gevormd. Het jaar 1857 zag
H a 11 e's concerten to Manchester ontstaan. Het openen der
St.-James's Hall to Londen g of in 1859 aanleiding tot het
stichten der bekende Monday „Pops" (Popular Concerts).
De organisten vereenigden zich in 1864 tot een College,
sedert 1893 een Royal College. In 1867 valt de stichting
der London Academy of Music. Bij geleg enheid van de
wereldtentoonstelling van 1871 werd de Royal A lb e r t
Hall geopend, waardoor concerten op zeer groote schaal
mogelijk werden. In 1875 werd het Bach Choir opgericht,
in 1876 de National Training School of Music to South
Kensington, in 1882 aIs Royal College of Music op nieuw
geconstitueerd ; to voren (in 1880) was de Guildhall School
of Music gesticht. Wann eer ik nu nog herinner aan de
concerten door Han s R i c h t e r in 1879 in het leven geroepen, aan de London Symphony Concerts van G e o r g e
Hen s c he 1 (van 1885-9 7), aan de oprichting der Queen's
Hall (in 1893), waar W o o d (Henry J.) sedert 1895 den
scepter zwaait, dan heb ik zoowat het voornaamste aangestipt, met uitzondering van wat geschiedde in een genre
dat men speciaal Engelsch kan noemen: „light Music". De
wensch die vrij to houden van het onde ugen de, dat O f f e n b ac h en zijn school kenmerkt, leidde tot de zoogenaamde
„entertainments" door het echtpaar G e r m a n R e e d in
1855 in het leven geroepen. Het was daar dat S u 11 iv an
met zijn Cox and Box (tekst van Burn an d) triumfeerde.
Ma it land acht het waarschijnlijk dat, zonder de komische
zijde van zijn talent, S u 11 i v a n zou zijn gebleven de gemiddelde En gelsche componist v66r de Renaissance; want
in hetgeen hij schreef was nets revolutionairs en zijn streven
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was de sm^ ak van den „average man" to bevredigen. Maar
hij was de eerste Engelschman die zijn landgenooten tot
geestdrift wist to stemmen ; in samenwerking met Gilbert
leerde hij hen dat er muziek in Engeland kon ontstaan,
waaraan zij lets hadden, en dat men daarvoor niet bepaald
het buitenland noodig had. Hij deed aldus veel om de belangstelling in Engelsche muziek to doen herleven. Het zij
mij vergund pier nog eens to herhalen, wat ik vroeger in
Het Vaderland schreef, na The Mikado door het Bondensch
g ezelschap van D' O y 1 y C art e in ons land to hebben gehoord, dat een licht werkj e als dit weer g eest en oorspron.kelijk talent bevat clan een dozijn goede kapelmeester-Symphonieen . Zij die zich niet door vooroordeelen tegen een
genre 1 aten binden, zullen moeten toeg even dat zoowel door
de eigenaardige instrumentatie als door de melodische vinding The Mikado zees hoog staat. En al had Sullivan niets
anders g ecomponeerd dan deze Savoy-operette, hij zou een
blijvende plaats verdienen naast de besten, die hun tijdgenooten genoeg en hebben verschaft, en niet alleen den gewonen man maar ook den verfijnden toehoorder. Behalve
zijn operettes schreef S u 11 i v a n o.a. drie oratorien en de
cantate The Golden Legend, die door stijl en instrumentatie
veel van zijn vorige werken verschilt. Terwijl hem in het
oratorium M e n d e 1 s s o h n als model had gediend, volgde
hij in de cantate veeleer Berlioz. Zijn opera Ivanhoe (tekst
van Julian Sturgis) lijdt volgens Maitland aan stijlloosheid. Om billijk to zijn jegens S u 11 iv a n's nagedachtenis,
zal men tijd moeten hebben to vergeten, dat hij dingen uitgaf
als de hymne „Onward, Christian soldiers", of als „The Absent-minded Beggar". In het lichte genre hebben naast, of
na Sullivan, Frederic Clay, Alfred Cellier en
E d w a r d Solo m o n met succes gewerkt.
De vijf componisten, die met S u 11 i v a n de tweede
helft der 19e eeuw beheerschen, werden binnen vijf jaren
na elkaar geboren : Mack e n z i e in 1847, P a r r y in 1848,
Goring Thomas in 1850, Cowen en Villiers Stanfor d in 1852. Alle onderscheidden zich van hun voorgangers door een meer algemeene ontwikkeling, een beter
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verzorgde opvoeding. Voor het eerst sedert P u r c e 11
wordt bij hen jets bepaald Britsch aangetroffen ; elk heeft
jets individueels en als groep kan dit vijftal worden vergeleken met elke andere muzikale school, aldus M a i t 1 a n d,
die hen boven de moderne Russen stelt. Wel geeft hij gereedelijk toe dat geen hunner tothiertoe de eigenschappen
heeft aan den dag gelegd, waardoor de groote Duitschers
hun naam maakten, maar dat sommigen hunner met der
tijd door de geheele wereld zullen worden gerekend tot de
grootste toondichters, is volgens hem niet twijfelachtig.
Omstreeks 1880 waren alle vijf reeds doorgedrongen : Co w e n
met zijn Scandinavian Symphony; M a c k e n z i e met zijn
Scottish Rhapsodies; S t a n f o r d met zijn Resurrection (naar
Klopstock), zijn Psalm XLVI en zijn muziek voor T e n n ys o n's Queen Mary; G o r i n g T ho m a s door zijn liederen
en ziju cantate The Sun- Worshippers (in 1881 to Norwich
uitgevoerd) ; P a r r y door liederen, werken voor piano en een
Symphonie. Van het vijftal heeft Parry sedert dien zijn
stijl gewijzigd, vooral in zijn koorwerkeu, waaruit meer verwantschap met Bach dan met Handel spreekt. Over het
geheel is men van meening dat er een sterke overeenkomst
bestaat tusschen de muziek van P a r r y en de poezie van
M ii to n, waardoor hij zich meermalen liet inspireeren.
Als orkestcomponist toont hij zich meer om den vorm dan
om de kleur to bekommeren, weer teekenaar dan colorist.
P a r r y, die ook als schrijver over muziek hoop aangeschreven
staat, volgde in 1894 G r o v e op als directeur van het
Royal College of Music en is professor in de muziek to Oxford.
S t a n f o r d vertoont in zijn muziek weer overeenkomst met
de poezie van T e n n y s o n, aan wie hij sommige van zijn
grootste triumfen verschuldigd is. Zeer heeft hij zich ook
onderscheiden door zijn bewerkingen van de volksmelodieen
van zijn vaderland Ierland. Evenals P a r r y is S t an ford
professor en wel in de compositie aan het Royal College of
Music en in de muziek aan de Universiteit to Cambridge.
Mackenzie volgde :Macfarren op als leider van de
Royal Academy of Music. Behalve als opera-c omponist
heeft hij zich doen kennen door een concert voor viool en
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door een fantasie op Schotsche volkswijzen voor datzelfde
instrument Pibroch. 1) vat S t a n f o r d deed voor Iersche
melodieen deed M a c k e n z i e voor de Schotsche, waaraan hij
de ware harmonische kleur gaf. Met het oob op hun betrekking tot universiteiten en inuziekinstellingen, worden
Parry, Stanford en Mackenzie door sommigen „academisch" gen oemd. Indien men daarmede zeggen wil dat
hun muziek dor is, zonder vuur of macht, dan is dit ten
eenenmale onjuist, zegt M a i. t 1 a u d. lntegendeel, hun voornaamste werken aeven blijk van ware inspiratie, en zij komt
in h.00fdzaak vav het hart, niet alleen van het hoofd. Er
is in Engeland nog altijd een dwaas vooroordeel, dat muzi.kale geleerdheid oinvereenigbaar is met spontane scheppingskracht ; een fig.ga wordt door velen nog gehouden voor eeu
wiskundig vraag stuk, waarmede inspiratie niets to make"
heeft, hoewel vele Tan B a c h's „48" behooren tot de meest
„directly emotional works in music". De Brie genoemde
musici hebben brj al hun g eleerdheid ten duidelijkste bewezen humor to bezitten, maar het is een fijne humor die
ni.et door iedereen kan worden g ewaardeerd. G o r i i. g
T h o m a s, die zijn eerste opvoeding to Parijs genoot, heeft
in zijn mmuziek veel verwantschap met de Fransche school
behouden ; ziju opera's hebben zich evenmin staande geiouden als de andere die de Renaissance zag g eboren worden,
maar veel daarvan is in de concertzaaI gebleven. Een posthuum week, de cantate The Swan and the Skylark, in pianopartituur under zijn papieren gevonden en door S t a n f o r d
geinstrumenteer. d, werd in 1894 to Birmingham uitgevoerd.
M a i t l a n d roemt in M a c k e n z i e „a vein of individual
melody, a strong feeling for the romantic and poetic
side of music" en verder het talent zijn opera-figuren to
caracteriseeren. C o w e n, die in de laatste j aren als dirig ent
naam heeft gemaakt, heeft sedert zijn Scandinavische Symphonic nog drie Symphonieen gecomponeerd, maar hij is
even gelukkig g eweest in een min der groot genre, in het
1} A n t o n W i t e k speelde die eenige jaren ;eleden voor het eerst
in het Kurhaus to Scheveningen.
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muzikaal sprookje, in de cantate voor vrouwenstemmen, niet
zoo gelukkig in gewijde muziek en in de opera.
Op opera-gebied heeft het Engelsch publiek zich door
eclectisme onderscheiden ; het ging met zijn tijd mee en
zette de deuren voor alle genres open. Hoe komt het dat
er zoo weinig werd gedaan voor de ontwikkeling eener
rationale opera-school en dat de tot hiertoe opgevoerde
Engelsche operas in den regel of vielen, of slechts een
zeer verdeeld succes behaalden ? Bijna alien verdwenen na
de tweede opvoering, sommige brachten het niet eens tot
een tweede opvoering, in een paar buitengewone gevallen
werd het cijfer vier of vijf bereikt. Maar zelfs vijf opvoeringen zijn niet voldoende om den naam van een toonwerk
in het land to vestigen. De ervaring leert dat de tweede
opvoering van een nieuwe opera bijna altijd voor leege
banken plaats heeft, ook al vond zij bij de eerste een
warme ontvangst. 1) De directies nu zullen die opera blijven geven, wanneer ze met een reeds gevestigde reputatie
naar Londen komt en wanneer zij dus ook na de tweede
opvoering kunnen rekenen op den zedelijken steun der
elders gevormde openbare meening. waar het een Eng elsche opera of een splinternieuw werk g eldt, verliezen zij
den moed, en het werk verdwijnt van het repertoire, alvovens het gros der opera-bezoekers tij d heeft gehad kennis
er mee to waken. Ik geef deze verklaring van M a i t l a n d
zonder commentaar. Iets dergelijks ziet men in ons land
wanneer de proef wordt genomen met operas van onze
componisten, maar dan wordt die proef meestal gebrekkig
genomen, of heel laat in het seizoen.
In Engeland, ik ben daar zeker van, gaat men met
weer pieteit to werk. Voor het overige is daar over het
1) Toen Samson et Dalila, het meesterwerk van Saint-Satins en een
meesterwerk, voor het eerst in ons land werd gegeven, in de Fransehe
Opera, kon men bij de tweede opvoering de bezoekers tellers. De toenmalige direeteur M e r t en s was wanhopig. „Volhouden " ried ik hem en
anderen eveneens; langzamerhand, ook nadat de pers had gesproken, nam
het bezoek toe en nog in hetzelfde jaar was Samson et Dalila een.
kasstuk geworden.
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geheel, even als bij ons, de toestand van den inboorling in
vergelijking met voorheen zeer verbeterd. Zijn nationaliteit
is niet weer een hinderpaal voor het succes en publiek en
pers laten zich niet meer verblindon door- de titels „Herr",
„Signor", of „Madame", of door namen die zij moeilijk
kunnen uitspreken. De moeilijkheden voor den Engelschen
musicus zijn thans niet zoozeer gelegen in de onverschilligheid zijner landg enooten, of in de mededinging der buitenlanders, dan wel in de omstandigheid dat er zoovelen zijn
die de muziek als beroep beoefenen. Intussehen vloeit het
meeste geld, dat in Engeland an muziek wordt besteed,
in de zakkeu van Engelsehen en niet zooals vroeger in die
va.i CCII I)etrekkelijk klein aantal vreemdelingeu, ezt natuurI ij k heeft de onderhag e mededinging ten g evolg e gehad
dat het peil der liitvoering en over het g eheel is g erezen.
De keerzijde der medaille is, dat de publieke belangstelling
to veel wordt versnipperd ; dat de muziek meer als melkgevende koe dan om haar zelf wordt geeerd en dat dikwijls
meer naar financieel dan naar artistiek succes wordt gestreefd.
(ilique-geest, professionalism en commercialisme, ziehier
volgens M a it l an d de drie dingen, die de muzikale ontwikkeling in Engeland tegenhouden en hij zegt eenige
harde waarheden aan het adres van muziekuitgevers en
concertagenten. Vat de muzikale pers aangaat, op zeer
weinig e en welbekende uitzonderingen na, zijn de vertegenwoordigers boven verdenking op het punt van eerlij kheid
en in den regel hebben zij het beste van de Engelsche
muziek zooveel mogelijk aangemoedigd. Juist dat de critieken
zoo uiteenloopen, iets waarom de critici dikwijls worden
bespot, is een gezond teeken van onafhankelijkheid, waarvan
het behoud uiterst gewenscht is.
Wijselijk waagt M a i t l a n d zich niet aan een voorspelling hoe het met de Engelsche muziek zal gaan in den
loop dezer eeuw ; hij acht het onwaarschijnlijk dat zich
meer genie zal openbaren, dan in de „recent past", maar
nog onwaarschijnlijker dat de invloed der Renaissance
vooreerst zal ophouden to werken. En hij besluit zijn
belangrijk werk., dat in wijder kring aandacht verdient, aldus :
o. E. II 7
11
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„In de laatste vijf-en-twintig jaren der 19° eeuw heeft
Engeland een positie heroverd, die zij in twee eeuwen niet
innam, en volgens vele gezaghebbenden is thans van al de
kunsten muziek in Engeland de eenige, waaraan een krachtig
leven is beschoren. De Engelschen behooren aan de jongste
der kunsten den steun to schenken, die aan de andere nooit
heeft ontbroken, en het voorbeeld to geven van waardeering
der nattonale productie, zal deze ook
wat Engelsche
de algemeene erkenning
muziek nog nimmer verwierf
vinden van de rest der wereld".

ONZE LEESTAFEL.
Het boek der kusj es van Janus Secundus, in
het Nederlandsch vertolkt door J. H. S c he item a. E. J.
Brill, Leiden, 1902.
J a n u s S e c u n d u S. zoon van een Voorzitter van het hof van
Holland. werd to 's-Rage geboren in 1511, toog na volbrachte
studien als geheimschrij ver van den Bisschop van Toledo naar
Spanj e en was op het punt om K a r e 1 V op diens verzoek near
Tunis to vergezellen, then hij wegens ziekte naar het vaderland
terug moest keeren, waar hij overleed op 25 jarigen leeftijd, nog
voor dat hij een nieuwe betrekking als geheimschrijver van den
Bisschop van Utrecht had kunnen aanvaarden.
Meer dan andere gedichten hebben zijn XIX Basia dezen
j ongen man wereldberoemd gemaakt bij tij dgenoot en nakomeing.
Tot zijn lofredenaars behooren o.a. M o n t a i g n e en G o e t h e, die
een afzonderlij k gedicht aan hem heeft gewij d als „Lieber heiliger
grosser Kusser." Niet alleen de bevallige vorm maar ook de inhoud
dezer kusliedereu beantwoordde ten alien tijde aan de stemming
van minzieken of verliefden, zoodat M i r a b e a u aan zijn beminde
zelfs een eigen gemaakte prozavertaling vereetde, begeleid door
een lezenswaardigen brief, to vinden bij S c h e 1 t e m a op blz. 11.
De geschiedenis dezer Basin, de bewondering die zij wekken,
de tallooze vertalingen en nabootsingen, die zij in 't levee riepen,
over dat alley handelt de Heer S. in een zeer belangrijk „Bijschrift"
van 75 blz. De eerste helft van zijn boek bevat de gedichten mot
een metrische vertaling er naast, die zich van de talrijke vroegere,
min of meer vrij e overzettingen in vier talen, vooral hierdoor onderscheidt, dat de Heer S. blij kbaar gestreefd heeft naar een nauwkeurige vertolking in geheel gelijke of overeenkomstige klassieke
maten. Deze nagaande zullen wij een juisten indruk krijgen van
de zorg en moeite aan dezen arbeid besteed.
De vijf volgende gedichten komen mij voor het best geslaagd
to zijn:
V. Bum me mollibus hint et hint lacertis.
Als Gij me drukt in uw mollige armen.
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Centum basia centies. Honderd kusjes honderd malen.

VII.

Vergelijk hiermede de logge vertaling van West e r b a a n op
blz. 50. Waarom heeft echter S. het met opzet herhaalde „oculi
loquaculi" telkens anders vertaald ?
VIII.

Quis to furor, N e r a? Wat dreef u Loch, N e ae r a?

XIV. Quid profers mihi flammeum labellum ?
Hoe steekt ge u rozenmond mij toe, N e n r a?
XVIII. Quum labra nostrae cerneret puellae.
Toen Cy pr is zag de lippen van mijn liefste.

Hoe moeielijk het is de lange klassieke verzen, met name den
hexameter, in ooze taal weer to geven, blij kt ook hier weder in
de elegische Basia. De Heer S. heeft dit op zes manieren beproefd. Viermaal aldus :
I. Albanum nimbos circumfuditque rosarum.
Door sneeuwig witte roozeblaan als met een wolk omtogen. 1)

Het hollandsche vers heeft een rust na den vierden voet, die
de ouden in dezen septenarius, met het oog op een goede voordracht, streng in acht namen ; ze vermeden daarom lange woorden
in het midden van het vers. In VI heeft S. dit nu en dan verwaarloosd, bijv.:
Basia cur numero coelestia dona coerces.
Hoe zoudt ge dan uw hemelgaven en uw kusjes tellers.

Vergelijk ook vers 1, 5, 7, 9, het eerste en voorlaatste vers.
van I, verder in X dit:
Seu labris querulis titubantem sugere linguam.
Of met bedeesden lip uw stamelende tong to smaken.

en in XVII:
Tale novum sent cerasum sub floribus ardet.
Of wel een rijpe kers ons tegengloeit naast spaden bloesem.

Een eigenaardige vrijheid in VI en X is ook nog het verkorten.
van het vers met twee syllaben, waardoor een andere maat ontstaat :_.
Cum pios irrorat sitientes Jupiter agros.
Als Jovis dorst'ge akkers mildlijk gaat besproeien.
Et totas livore genas collumque notare.
En beide kaakjes, gansch dat malsche paar to kussen.

Een tweede wijze om den hexameter weer to geven vinden_
wij in II:
Gelijk de wingerd kronkelt om den nabijzijnden olmboom.
Vicina quantum vitis lascivit in ulmo.
1) Terecht heeft S. op blz. 45 vlgg. de uitnemende navolging van I.
door Laurens R e a a 1 afgedrukt.
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van dit schema:
Candida peipetuum nexu tua colla ligare.
Met mijne beide armen uw poezlig halsje omkeetnen.

Een derde manier, hexameter met jambus op den eersten en
derden voet, is met goed gevoig aangewend in XI:
Basin lenta nimis quidam me iungere dieuut.
Al to weeldrige kusjes zou, naar men zegt, ik u schenken.

Een vierde in XIII:
Languidus e dulci certamine, vita, iacebam.'
1k rustte versmaoht van den lieflijken strtjd, o mijn levee.

Een vi fde is in XV meer gewaagd dan goed gelukt:
Ad do ii

or I dali us post tern pora nei vu.
lies Idalisch kind met sullen hoog gespaniieit

(Jn Ian gs stud

Flammeolasquo genus et dignas mitre papillas.
EJweii bloenden Wang, ow boezem zijner moeder waardig,
Inque t;uas (ursu etlusus pueriliter ulnas.
En bet snelde in uw armen kinderlijke vreugde toonend

Hier. gelijk in andere gedichten, maakt de Heer S. soms to
veelvuldig gebruik van stomme uitgangen der voornaamwoorden 0111
de maat to vulien: zijnen, uwen, e. d., ook in II, VIII, XVIII. e.a.
Een zesde manier is over het geheel goed geslaagd in XIX:
MeUilegae voineres quid adhuc thynia canes rosasque.
Waarom ast gij, boningpurende vlinders, steeds op rosen.

Voor -den p e n t a m e t e r gebruikt de Heer S. meest den
Alexandrijn met afwisselende caesuur, zoo in I, VI, X, XV, XVII,
XIX. In XI en XIII is het korte vers anders gekozen, maar sluit
zich ook goed aan het voorafgaande lange:
Ergo ego cum cupidis stringo tua cola lacertis
Lux men basiolis immoriorque tuis.
Dus zou ik wanneer ik verlangend uw hals met mijn armen
Omstrengel en door uw kusjes, mijn liefste, bezwijm.

In XIII springt het 12e vers uit den band en wordt alexandrijn.
Ook in II is het korte vers vloeiend teruggegeven.
De behandeling der hendecasyllabi in IV en XII is minder
gelukkig dan in V en XIV. In IV lezen wij over den honig:
Atque hinc virgineis et inde ceris,
Septum viminco tegunt quasillo.
En dien (honig) door maagdhijk rein was gansch omsioten,
Bijeenvergaren in korven en teenwerk.
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In XII
Non hic furta deum iocosa canto,
Monstrosasve libidinum figuras,

is het eerste vers beter dan het tweede weergegeven :
Ik bezing niOt der Goden minnarijen,
Noch der wellust wansehapen tafereelen.

In de bewerking der Horatiaansche strofen van XVI zijn ook
de korte verzen meest beter gelukt dan de langere :
Latonae niveo sidere blandior,
Et stelia Veneris pulcrior aurea
Da mihi basin centum,
Da tot basia quot dedit.
Gij die zachter zijt dan Latona ' s bleeke niaan,
Schooner nog dan Venus' in goud gehulde ster,
Geef mij wel honderd kusjes,
Geef mij zooveel als L e s b i a.

Na deze proeven van de verskunst des hewerkers, acht ik het
niet noodig verder uit to weiden over de andere eigenschappen
dezer vertolking, getrouwheid van het origineel, keus en welluidendheid der woorden en beelden, en wat dies meer zij. Voor zoover
de aangehaalde fragmenten den lezer daaromtrent niet voldoende
inlichten, leze hij de gedichten zelf. Zooals ik zeide verdiend het
eerstgenoemde vijftal ook in dit opzicht den meesten lof. Proeven
ter vergelijking van andere hollandsehe vertalingen of navolgingen
H. T. KARSTEN.
vindt men in het „Bijschrift."
Van Zon en Zomer, door C. S. Adama van Schelt em a. — Amsterdam, S. L. v. Lo o y, 1902.
Dichters mogen natuurlijk de zon en de maan en heel het
firmament tutoieeren ; daar zijn ze dichters voor ; ook kan men er
vrede mee hebben — schoon „le moi toujours haissable" blijft ook
in poezie — dat de dichter zich op een heel hoog voetstuk plaatst
en vandaar de wereld als aan zijn voeten gelegen overziet. Maar
tegenover winden en wolken, zon en heide to komen aandragen
met een staatkundige of economisehe geloofsbelijdenis, dat schijnt
me niet alleen erg mal toe, maar het komt mij voor dat zoo iets
ook blijk geeft van een verbijsterenden grootheidswaan. Toch zingt
de dichter Adam van Scheltema:
Jelui winders en wolken,
Jou zonnige staat ! Hier loopt door de heide
Een sociaal-democraat !
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Deze soort poezie is voor uitbreiding en variatie vatbaar ; de
varianten, die ooze politieke partij-groepeeringen aan de hand doers,
liggen zelfs voor het grijpen :
Jelui winden en wolken,
Jou zonnige straal ! —
Hier loopt door de heide
Een oud-liberaal ! —

Of — zijn des dichters sympathieen meer voor de reehterzijde,
dan tokkelt hij de Tier en zingt :
Jelui winden en wolken,
Jon zon in je baan ! —
Hier loopt door de helde
Fern Kuyperiaan !

Het slot`vourd laat zich desverlangd voor de gelegenheid gevoegelijk door ..ultramontaan" vervangen. En zoo opent zich hier
een wijd veld voor staatkundige lyriek
Men zie hierbij echter niet voorbij — laat ons bilhjk zijn! --dat de sociaai-democraat ook in poeticis niet met belijders van
andere politieke overtuigingen op den lij n kan worden gesteld.
zoo roept deze poet aan zijn partijgenooten toe —
Wij zien de barre tijden klinimen,
Wier onweer wart,

lechts onxe hand houdt aan haav him men
J)e wer eki vast

Niet elke partij heeft de pretentie van zulke Atlas-achtige
wonderwerken ! Maar „wij" .. .
Aan 't stuurrad van de wereld staan wij
Recht overeind !

Ziedaar zoowat alles (het is trouwens genoeg !) wat er sociaaldemocratisch is in dezen bundel „van zon en zomer." Het overige
is al even weinig sympathiek als dit : het is raar en vreemd, wildgeschreven en slordig-gedacht, raadselaehtig soms met singuliere
wendingen en malle woorden (ik „rookte een zomerpijp"), met
platte woorden ook p ier en daar. En de totale indruk is dat men
den dichter met zijn eigen woorden zou willen vermanen :
`Nees jij weer kind, als in ' t begin!
Wat wijzer ! -- wat minder luidruchtig !

H. S.
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Hoofd en Hart, Letterkundig Familie-Tij dschrift. Redacteur J. H. d e Veer. Uitgevers S. L. van L o o y, Amsterdam.
Ter aankondiging werd ons gezonden no. 4 van dit maandblad,
dat, vroeger weekblad, thans „letterkundig familie-tij dschrift" heet.
Dit no. 4 bevat een sonnet van den redacteur, voorts „Kunst van
Arnold Bocklin" door J Winkler Prins, „Amaranzia" door
H. L. Bourn an, „Uit Italie" door Jane k, „Uit de Residentie" door
S y 1 v i a R e g in a, „Sevilla" door E d w. B. K o s t e r, „Oude Romans,
De Nevelingen" door J. de K r u ij if, een gedicht van den redacteur,
„Ontmoeting" door Jo s e p hi n e A. L., „Oda" door J. C. A. F e t t e r,
„Thuis brengen" door J. J a c. T h o m s o n, „Het diner" door
Jacqueline R. v. S., „Sonnetten" van J e a n n e t t e N ij h u is,
J. R e d d i n g i u s en den redacteur; verder de rubriek „Boek- en
Tijdschrift", jets over en uit „Eenige maandbladen van April",
dan „verzen" van J o do c u s T r e k v o g e 1, eindelij k „Fru Fohns"
door J. P. Jacobsen.
Gelijk men ziet : een „keur van dicht en ondicht". Al bladerend
in deze aflevering treft het ons dat „Uit Italie", waar boven prijkt :
„Florence, Maart 1902" geschreven is met de gemakkelijkheid van
iemand, die op rein lange brieven naar huis schrij ft, waarin hij
allerlei vertelt, wetend dat het de huisgenooten interesseeren zal
en daarom meedeelend ook allerlei kleine onbelangrij kheidj es (dat
het dragen van een knapzak op een voetreis erg mee valt ; dat
hoteliers liever reizigers met veel bagage dan simpele voetgangers
opnemenl, altemaal niet gewichtig genoeg om to laten drukken,
natuurlijk, maar Loch voor de nabestaanden heel aardig om to lezen.
„Uit de Residentie" geeft het gesnap weer van Haagsche freuletj es
op een tea; met meerderheid van stemmen wordt uitgemaakt dat
„achthonderd gulden niets is voor een uitgaand meisj e" om zich
van to kleeden ; enz. enz . enz, ; en de auteur weet quasi-argeloos
een zijner freuletjes het (werkelijk bestaand) adres van een Haagsche
naaister, die zich zeer onlangs in de reeidentie gevestigd heeft, to
doen meedeelen. Reclame? „Oda" is een kostschoolmeisje,
dat veel strafwerk beloopt tij dens Naar schuldelooze amourette met
den schrijver en dat bij het afscheid nemen hem vraagt of hij wel
weet waarin zij Naar lieve vrienden, die ver-af zijn, hoort en waardoor ze tot haar spreken ? De auteur schudt het hoofd. En het
Backfischj a declameert : „Door de klanken die komen aanruischen
„naar deze duinen van uit de verre verten, van uit de oneindige
„zee. Door de natuurzangen, die ik altijd hoor en die in zomer„avonden het schoonst en geheimzinnigst zijn door al de weelde,
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,,Telkens wanneer 1k alleen ben en naar die kianken luister, die
,,geuren inadem, zal het mij zijn of ik jou stem hoor”. De auteur
geeft het woordenrijke kind een zoen op den mond. Was het om
alien verrassenden vloed van rhetorica to stuiten? .... Thuisbrengen" geeft gesprekken tusschen een jongmensch en het meisje,
dat hij 's avonds naar huis brengt, in dezen trant:
- Von je 't niet leuk, Mien, van avond, Coen je me opeens zag?
- Ja . . . zeg wist je 't:
- Wat?
- Dat 1k e was?
iienseh, t was een verrassing.
hoe horn je er hij
\\Te]nee
En dat je me nu flog thuishrengt.
'k had neikeliji me gedi ht
w to
Jt
leuk
ztdlen zien voor overinorgen
- Overmorgen?
Voor dan hadden we iiiimers afesproken
- 0 ja. da's waar.
,,Voelde-n-ie haar daar even huiveren?' Euiz.
.Het diner" is het niet onaardig gevonden verhaal van een
jong vrouwtje. dat voor haar eersten trouwdag een ;root diner
gaat geven tot misnoegen van haar man, die liever all een met haar
zou eten. Het is ook een groot diner, een uitvoerig menu. bloe.nen,
veel licht, knechts . . . rnaar de echtgenoot is de eenige gast.
Doch waarom moet daarna de bezoeker P a ti I onder den utroep:
allemachtig wat een mop !" het geval ,,orn to brullen" virden en
dan verkiaren dat zijn aanstaande vrouw hem aan het verstand
heeft gebracht ,,dat liefde in 't huwelijk eigenlijk bourgeois was,
ontzettend bourgeois ?"
Eén woord nog: bij wat de redacteur zegt OVf de Sonnetten
in Dc Gid.s van April dachten wij aan wat Wolfgang onlangs in
den Spectator schreef over het onridderlijke, onwaardige, ungentiemanlike van zekere kritiek. De dichter de V e e r moest niet zoo
H. S.
over een dichteres spreken.
Lo u is D urn u r. Un Coco de Genie. Paris, Societe du
Mercure de France. MCMII.

Gesteld dat men eens hardgrondig wil uitvaren tegen het
domme y olk dat niet leest, d. w. z. tegen de heschaafden die uooit
hun courant over- en nooit hun Dante, Shakespeare of Vondel
openslaan, hoe zal men dan to werk gaan? Dan zal de Duitscher
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een donUerende, door den biergeest gelnspireerde oratie houden
tegen het Philisterthurn ; dan zal de Engelschman met een sneer
neerzien op die uncivilised individuals, waartoe hij by the grace of
God niet behoort ; dan zal de Nederlander een hartroerende preek
houden over den tekst : veel geprezen maar niet gelezen ; en zij alien
zullen ontwijfelbaar hetzelfde bereiken iii. dat men ook di.t niet
leest. Maar wat zal een Franschman van den goeden, ouden tijd,
dus vol van den esprit gaulois en de elegance paiisienne, in zoo'n
geval doers? Hij zal zorgen dat men hem best, natuurlijk. Hij zal
u dus lets vertellen, b.v. zooals D u m u r in dezen roman doet :
Frederic L o i s e a u van Parij s gaat zijn vacantie doorbrengen
to Donzy bij eon kinderloozen neef en nicht, die in gezelschap van
een kater en bediend door een oude getrouwe, hun levee genoegelijk door-dineeren. Maar nauwelijks genieten ze hun eerste gezamenlij ke diner in alle lengte en breedte, of daar meldt een ver vaarlij k
geraas van gebroken vaatwerk in de keuken, dat de gedienstige
vannacht weer het spook heeft gezien. Want als deze 's nachts
het spook heeft gezien is zij, die anders nooit iets breekt, overdag
zoo zenuwachtig dat or niets heel blijft onder Naar handen. Verder
moet Frederic n a t u u r 1 ij k geamuseerd worden, en zoo mag hij
mee naar eon soiree in eon notabele huizinge waar gepraat, gemusiceerd, gezongen, gedeclameerd en eindelijk gedanst wordt. Daar
hoort F r e d e r i c den dichter van het stadj e, den zoon van den
zaadhandelaar Lo r i d a i n e. Deze draagt zijn nieuwste vers voor :
l'En fant Boer — meesterlijk inderdaad. Alleen vraagt Fred e r i c
zich af, of dit niet een navolging, ja bijna eon copie is van, van —
a, van wat ? Omzichtig polst hij hierover de anderen, eindelij k
Lo r i d a in e-zelf, maar neen, 't is puur-eigen work. Lo r i d a in e
neemt hem in vertrouwen, laat hem verzen lezen voor zijn liefste —
weer meesterlijk, maar herinnerd aan, of liever van, van? Lo r i d a in e
wordt troosteloos ; ook doze F r e d e r i c gelooft niet in hem, zooals
hij zelf en zijn liefste ; ook hij bespot hem missehien zooals de heele
stad hem uitlacht om zijn prulpoezie. En waarlijk. Lo rid a in e
is de rise van iedereen, zelfs van zijn leeraar, die, eon miskend
genie in eigen oog, zijn leerling Un Coco de genie noemt.
F r e d e r i c echter noemt die poezie meesterwerk, maar... maar
eindelij k valt het hem in: l'Enfant Boer is zuiver l'En f ant Grec
uit Les Or•ien-tales van Vic to r Hug o; die liefdes-poezie is van
L a m a r t in e! Lo r i d a i n e toont hem eon tragedie Joas en F r ed e r i c herkent dadelijk de Athalie van R a c i no; Lo rid a in e verzekert hem dat hij nu aan eon onsterfelijk meesterwerk bezig is
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Zoridan, prince d'Islande, en 't is de Hamlet van Shakespeare!! En
deze Loridaine las noch Hugo, noch Racine, noch Shakes p e a r e, kent nauwelij ks hun namen ! Ondertussehen zond L o r id a i n e zijn Joas aan het Odeon, en een roman, die blijkt een copie van
Madame Bovary to zijn — naar een uitgever ! ! ! Eens, na een to
copieus diner, kan F r e d e r i c niet slapen en gaat hij zijn troost
zoeken op zolder in een oude bibliotheek van een gestorven oom :
de maan schij nt zoo helder dat hij bij haar licht kan lezen. Opeens
't zoldervenster knarst — een been, een witte verschijning ! Het
is de slaapwandelaar Lo r i d a i n e. F r e d e r i c verbergt zich en
hij ziet L o r i d a i n e de literatuur in zich opnemen, die hij morgen
to goedertrouw zal reproduceeren als eigen werk. Ondertusschen
stijgt de handeling. L o r i d a in e is een spot your iedereen. Het
stadshlaadj e weigert zijli novellen - novelleri van NI a u p as s an t -als sleclzt werk : de uitgever uit de nabijzijnde stall stuurt .liadaiiie
Bovary terug als onrijp werk : het Odeon zwijgt. Slechts zijn
1ief5te leest met bewondering zijn verzen in haar album. Eindelijk,
als F r e d e r i c weigert L o r i d a i n e to introduceeren in de literaire
kringen van Parijs. breekt L o r i d a i n e net hem in een woeste
scene. en F r e d e r i c vlucht terug naar Parijs.
Een jaar later: weer vacantie. F r e d e r i c wordt hartelijk
uitgenoodigd, zou graa g weer vissehen en dineeren in 't goede
stadje, maar — o wee die literatuur ! Enfin, hij gaat 't een dag
probeeren. Wat ? De zolder verbouwd ? Ja, brand geweest, de
bibliotheek van den ouden oom weg ; het dakvenster dat op het
dak van L o r i d a i n e uitkwam weg — en L o r i d a i n e getrouwd !
Onder een copieus diner vertelt Lo r i d a i n e, hoe opeens de dichtader bij hem was opgedroogd en hij toen, in een moment van
wanhoop, maar alles had verbrand. Alleen zijn vrouw haalt nog
haar album; ja, 't waren loch mooie verzen, maar F r e d e r i c, beangst
dat door dat album nog de geheele gesehiedenis eens zou uitkomen,
weet hun het album af to troggelen om het als een souvenir mee
naar Parijs to nemen.
's Nachts weer wakker liggende, hoort hij opnieuw het gespook —
maar 't is ditmaal de kater die nu met zijn kornuiten het bekende
concert uitvoert. En als den volgenden dag de gedienstige geen
vaattiverk in de keuken breekt, dan verklaart zij, dat zij nu weet
wat die spokes ij beteekent : die kater had het gedaan, die j uist
binnen komt zonder staart. in den strijd verloren.
En uit is het vertelseltj e. Maar kan men nu d uidelij ker en
heminnelijker den lnenschen zeggen. dat zij hun Neste schrijvers
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niet lezen, dat zelfs een boekhandelaar honderdmaal boeken als
meesterwerken kan hebben aangeprezen, zonder to weten wat er
G. F. H.
in staat ?
S. K al f f. Oost-Indisch Landjuweel. Haarlem, H. D.
Tjeenk Willink en Zoon. 1902.
Eene indische bloemlezing „in den eersten aanleg" noemt de
verzamelaar dit prettig uitgegeven boekj e van 303 bl., dat als zoodanig wil zijn: „eene opwekking en eene wegwij zing naar den kolonialen letterschat, welke recht heeft op de belangstelling, j a op de
studie inzonderheid van het opkomend geslacht". En de verzamelaar
heeft in zooverre reeds onmiddellijk zijn doel bereikt. dat men na
een eerste lezing met vreugde erkent dat er kan gesproken worden
van „een kolonialen letterschat". Welk een rijkdom ! Reisbeschrijvingen naar ea door Indie wisselen of met stukken uit het „Daghregister gehouden int Casteel Batavia," een uitschrij ving van een
bededag in 1755 met een oude herberg-keur van 1642, poezie uit
en aan Java met een protocol eener leverantie van een regiment aan
de 0. I. Compagnie. En het „audi et alteram partem" is door den
verzamelaar goed in praktijk gebracht, want B. V e t h snag pier evenzeer pruttelen : „Ik ben geen groot bewonderaar van de Indische
natuur. Ze is bijna overal vervelend ; ze troost niet, ze bezielt niet,
want ze spreekt niet. Ze is, voorzeker, hier en daar prachtig, maar
het is een doode pracht," als R. V. G o e n s hier mag jubelen : „Het
land is aldaer soo rijck van schoone rivieren ende springende waeteren, dat de nature schijnt een proefstuck van vermaeck geformeert
to hebben om haer selffs to verheugen". (hl. 80, 143).
Maar uit al die verschillende stemmen klinkt toch de eene roep :
dat Nederland rnaar niet vergete welke rijke herinneringen — en dat
zijn niet de minste schatten — en welk een rijke toekomst het in
Indie wachten. En gelukkig schijnt die roep niet de stem eens
roependen in de woestijn to zijn. Want gelijk de tijden van het
„batig slot" reeds Lang voorbij zijn, schijnt ook de Jan-Salie-Geest
met het oog op Indie zijn beste dagen gehad to hebben, zoodat de
Nederlandsche belangstelling voor Indie niet alleen maar een geldelijke schijnt to blijven, maar inderdaad belooft to worden een nationale, die met de kolonien wil meeleven en in ruil voor de koloniale
. schatten wil mededeelen van bet beste dat het moederland kan aanbieden op het gebied van godsdienst, wetenschap en kunst.
En tot d ezen nationalen plicht der dankbaarheid is dit boek
teen uitstekende opwekking.
G. F. H.
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St ij n S t r en v e is. Langs de wegen. — Uitgegeven
door L. J. v e en. Amsterdam. z. j.
Het ontwaken van den dag op het land in vlaanderen :
„Achter de melkwitte mist kwamen de gekalkte muren van
„huffs en hoving bloot en de boomen in den bilk staken zwart
„hun knobbelige oude takken in de grijze lucht. De huiskave
„rookie en de wind blies uit 't oosten. De hennen kwamen
„kakelend van den polder gevlogen en liepen verslaafd en
„haastig road. Boven op den veurst van de schuur schreeuwde
„de pauw den nieuwen dag wakker. De koeien loeiden in den
,,stal en overal achter gesloten deuren ging gewoel en geruchte
,,van beesten. De meiden en dochters kwamen buiten ; zij waren
,.los aangekleed, zagen slaperig door heur verplakte oogen, bonden
..'t verwerrelde liaar met een wrong vast op t hoofd en zij wiesehen
,,handen en wezen hij den waterput. Daarmede waxen ze plots
„heel wakker : haar lachende spraak kwam los en met lichten tred
„de twee geel koperen ketels zwaaiend. stapten zij naar den koe,, stal."
Jan komt aan op het verre veld, dat hij to beploegen heeft
„De bellen rinkelden en verder en leefde er niets in den vroe„gen dag. De uitgekomen zon was weer gesmaeht en blijven ste,,ken in den mist, die rondorn, laag hing over 't land. 't Twijfellicht
„liet de dag vertragen ; een lange straal brak wel door de nevels
„en zocht er zijn weg in maar de eerde bleef zwart en somber
„behangen een boogscheute ver, in den ronde alles gedoken in
„smoor zoodat J a n de naaste huizen niet zag en daar rondliep
„een langen halven dag lijk in een Broom, alleenig op 't land. De
„zwarte kraaien vlogen lijk grimselblokken, zwarte sneeuw boven
„zijn hoofd, scherpschreeuwend en lieten zich in kudde neer-we„melen om to pekken in d' eerde waar 't getrek voorbij was.
„Tegen den noen Loch gerocht de zon de misters meester en 't werd
„helder en blij nuchter zomerweer, lijk gister en heel de laatste
„rei dagen van den laatsten voorj aarstij d. Gestadig, zonder dat hij
„eens aanmanen moest hadden de peerden getrokken en Bruin,
„nijdig nevens Seva, schuimde onder de wrijving der lederen riemen
„en blies zijn sterken asemtocht met fieren moed in twee gulpen
,,door de neusgaten en klutsende lippen."
De avond :
„Averrechts van 't begin, eindde de dag: daar de helderbeid
„van den morgen opkwam steeg nu de deemstering en 't westen
„hing vol weeke glinstering van roze wolkenbrokkels met stukken
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„zonnerood. Boven in den hemel bleven de wolken roerloos hangen.
„Dezelfde mist viel over de verste dingen eerst en 't begon alles
„trage to verdwijnen tot dat J an eindelijk omwonden stand in
„nauwen kring waarachter hij nets meer en verkende dan de
„zwartigheid waarover zijn voeten liepen en de twee bonkige
„achterlijven van zijn peerden. — Dan kantelde hij den ploeg op
„de slepe en hij keerde door den avond naar 't hof. Onderweg
„ontmoette hij andere knechten die hij verkende aan een vage lijn
„van hun wezen of den vorm van hun peerden en ze wisselden
„onder malkaar een korten groet en reden elk zijnen weg. Verder
„trok een os een kar sleekende vol voeder ; een koppel koeien
„keerden huizewaards aan een landrol gespannen en tusschen en
„over dat al viel de onvermij delij ke duisternis van den stillen,
„ernstigen avond."
Is het nog noodig na deze citaten nadrukkelijk to wijzen op
het zeer bijzondere van S t ij n S t r e u v e 1 s' taal of met zooveel
woorden to zeggen, waarom er een overgroote bekoring ligt in deze
treffend juiste schilderingen? Met een onuitputtelijke beeldende
kracht gaat de schrijver heel dit dikke boek voort — het deel telt
290 blz. -- met ons het boerenleven to teekenen, klaarblijkelijk
zoo echt, zoo waar, zoo zelf-gezien, dat wij een znachtigen indruk
krijgen, die lang, heel lang nog bijblijft. Waar ge dit boek ook
openslaat, overal vindt ge voortreffelijke beschrijvingen, als waarvan boven eenige proeven werden gegeven, overal komt u als een
geur van versch-omwoelde aarde tegemoet en leeft ge buiten, op
het land, waar gezwoegd wordt en geslaafd, waar geleden en gestreden wordt om een schamel bestaan, waar de eenvoudige mensehen
woven, met heel-weinig-gecompliceerde karakters, geen idylisehe
herders of arcadische herderinnetj es, onder een eflen blauwen hemel
de Witte lammeren weidend op de grazige vlakte en onderwij 1 lieve
melodieen kweelend op den rieten fiuit .... , maar mensehen van
vleesch en bloed, Been heiligen, dock „van de aarde aardsch", en
„aardseh" to weer, naarmate de dagelijksche zorg hen alleen in
het stoffelijke belang doet stellen ; ruwe onbeschaafde mensehen —
zoo ge als meer verfijnde stedeling dat harde oordeel over hen
vellen wilt ---, die hun ondeugden hebben en hun gebreken, die
wel eens meer drinken dan goed voor hen is, dock die ook, als
J an 's vrouw, zich weten to verheffen tot een heldenleven van
lijdzame berusting in het harde lot, van het leven niet meer vragend
dan voor de nooddruft onontbeerlij k is en dan nog -- als het mag
— dit eene : dat het allerjongste kind, het teere meisje, niet worde
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weggerukt ; en menschen, die, als J a n zelf, met taaie volharding
van den vroegen morgen tot den lateii avond dag in dag nit slaven
en zWoegen zonder omzien en zonder ophouden, dit wetend d tt
het werk de plicht is.
Daarom is dit verhaal — hoe realistisch ook in den besten
zin van het woord — niet troosteloos ; integendeel. Wel droevig
is het, wel wekt het deernis en mededoogen, dit sober relaas van
het tobben en ploeteren ; maar de totale eind-indruk is Loch verheffend : wij zijn steeds meer sympathie gaan gevoelen voor dezen
man en deze vrouw, Wier hoogste ambitie is door noesten vlij t en
overleggende zninigheid het gezin althans voor gebrek to vrijwaren
en, kan het zijn, de kinderen op to voeden in iets gunstiger omstandigheden dan hun eigen deel was; met sympathieke helangstelling votgen w ij hen door hun eentonig leven, waarvan de gewiehtigste wisselingen bepaald worden door den stand van het
gewas, door de grillen der natuur. En bij het overdenken van
hun aan vreugde zoo arm bestaan, van de blijmoedigheid en het
geduld, waarmede deze mensehen ook het zwaarste dragen, bewonderen we de eenvoudige lieden, die — zoo geheel vreemd aan al
wat de geestelijke wereld onzer dagen beroert — stil hun weg
gaan en werken, al maar door werken, orth aan de aarde het brood
to ontwringen. Het episehe bijna, het tragische dozer figuren heeft
de schrijver ons zeer sterk doen gevoelen en dat heeft hij bereikt
door zijn verhaal eenvoudig-weg en sehijnbaar-kunsteloos to vertellen in de schilderachtige taal, waarin ook zijn J a n en zijn V i n a
H. S.
tot elkaar spreken.
G e r a r d van E eke r e n. Studies. Amsterdam. C. L.
G. Veldt. 1902.
Van de twaalf studies, die deze bundel bevat, is „De F3ulp
van Boven" -- den lezers van „Ooze Eeuw" ligt dit verhaal zeker
nog in het geheugen -- de leste en.... o.i. de beste. Wellicht
is „De Hulp van Boven" ons daarom het sympathiekst, omdat deze
korte novelle — zoo fijn gevoeld en zoo good gesehreven — meer
dan de andere de volledige gesohiedenis is, zij het dan ook van
een enkele, dock belangrijke episode in twee mensehenlevens. Zeker,
door „Studies", to noemen wat doze bundel ons biedt, heeft de sehr.
vooraf zich gewapend tegen het verwijt, dat de lezer meer dan
eens midden in het verhaal tot zijn teleurstelling den eind-streep
geplaatst vindt. Cetera descant kan onder verseheidene dezer vertellingen als slotwoord worden gesteld.

--- 17 6 -Van „studies" hebben wij het recht niet meer to eischen, dan
dat zij ons de personen doers zien in hun omgeving ; wij krijgen
zelfs meer dan wij vorderen mogen, wanneer wij er nog getuigen
van zijn dat een conflict ontstaat, dat zoo jets als een situatie zich
ontwikkelen gaat ; en wij behooren er vrede mede to hebben als
wij naar het einde van het conflict moeten raden. Maar deze overweging, hoe j uist ook, verhindert ons niet op to merken dat dit
onvoltooide vooral op den duur een gevoel van onbevredigdheid
wekt ; naarmate de auteur meer er in geslaagd is ons belang to
doen stellen in de personen, wier lotgevallen hij beschrijft, naar
die mate juist is het gevaar grooter dat wij ontstemd worden
wanneer — alweer — de beschrijving kortweg wordt afgebroken.
Het is niet de kinderachtige begeerte om to weten „of ze elkander krij gen," niet de flauwe zucht om to hooren „hoe het afioopt,"
die het gevoel van teleurstelling wekt ; het is veeleer het onvoldane, dat elk onvoltooid werk als indruk achterlaat, waardoor de
lezing dezer verhalen geen onvermengd genot is. Tenzij .... tenzij men de „studies" zuiver en alleen als „studies" beschouwt, als
proeven van wat de schrijver vermag. Legt men dien maatstaf en
geen anderen aan, dan zal men dankbaar erkennen dat hier zeer
veel to genieten valt. Een stemming heeft de auteur willen wekken,
een levensbeeld heeft hij ons voor oogen willen stellen, een impressie
heeft hij ons willen geven. En daarin is hij zeker wel geslaagd,
het meest waar hij de uitwendige dingen beschrijft, waar hij het
landschap teekent, waar hij het milieu weergeeft. Nauwgezet verteller, als hij is, weet hij met tal van kleine trekjes voor ons to
doen levee de omgeving, waarin de personen zich bewegen. Wat
er met hen al of niet gebeurt en of het meegedeelde belangrijk of
waarschijnlijk is, klaarblijkelijk heeft de heer v. E c k e r en zich met
vragen als deze niet voor alles beziggehouden. Wat hij wel gewild
heeft, dat heeft hij bereikt : ons het leven van menschen doers zien
even, heel even soms, om dadelij k ons weer mee to voeren naar een
ander tafereel, dat ons voor oogen gesteld wordt en straks weer
een ander. En in elk dezer tafereelen heeft de auteur ons gegeven
de studie der werkelij kheid, gezien door zij n „temperament d' artiste".
H. S.

OPGEVISCHT
DOOR

(4. F. HASPELS.

Met jonge blijde liefde kuste de voorjaarszon het doodvergeten land van Schouwen.
Het was in de late Mei; de bloei zat in het zeewater
en de haringvisschers van Burghsluis zouden op den haring
uitgegaan zijn, als er nog haringvisschers to Burg hsluis
waren zooals een goede eeuw geleden, maar de visschers,
die er nu nog waren, sloegen zeehonden dood op NeeltjeJans-plaat en vischten garnalen, wat ze toch ook wel
zouden gedaan hebben als er geen bloei in de zee had
gezeten. Deed hier de bloei in zee niets, zooveel to meer
die op het land. TJit de wuivende sapgroene vlasvelden en
blauwgroene tarweakkers hief zich in zijn iepen op zijn
ouden vliedberg zoo'n onnoembaar-oud dorpje als Noordwelle of Renesse; de lucht was zwoel van de amandelgeuren
van den meidoorn, van do zoete reuken der paardeboonen
en van de scherpe der karwei, wier akkers lachten in het
witte bruidskleed, en de onde aarde was weer z66 j ong, dat
ze niet alleen niet genoeg had aan haar ontelbare groene
kleedjes - variëerend van hot vlasgroen tot het donkere
loofhout der bosschen die tusschen Haamstede en Renesse
zich afteekenden tegen de blonde duinen * maar ook zich
O.E.118
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178 -glanzend geel kleedde met de boterbloemetj es van de weiden.
Nog op de dijken was het den bloeien van boterbloem,
Wilde klaver en wikke tot daar, waar de zeeweringen begonnen : rijen keien, waaruit afgevreten, bewierde palen
staken, sours vooruitschietend in een paalhoofd als een speer
door de geharnaste kust der vratige zee voorgehouden. En
in de stralende zonnelucht riepen de koekoeks en sloegen
de vinken uit de Haamsteedsche bosschen, gleden de boschduiven snelwiekend over de akkers en krijschten de witte
wolken van meeuwen : kroppen, kollen en sterretjes boven
„de hillen" de eilandj es in de inlagen, de oude binnendijksche waterkeeringen voor het geval dat de schuddende
buitendijken voor de opgezweepte zeeen mochten bezwijken
waarop zij hun eieren uitbroedden. En het doodvergeten
land van Schouwen glorieerde schooner dan in zijn beroemdste dagen, nu het met zijn groene velden, blonde
duinen en donkere bosschen, omzoomd door een stil-schitterende zee, lag to lachen tegen de late Meizon.
bog op de duinen van Westenschouwen stond L i e v e n
v a n C r a y e n s t e i n, jong en bruin, met zijn jekker en
stuurmanspet. Het 'was de tweede keer dat hij met K e e t j e
d e Bo o r n e aan zijn arm de wereld instapte. De eerste
keer had zij hem aan Zierikzee vertoond als hare overwinning. Want zij was er trotsch op, dat zij de dochter
van den politie-commissaris, in het Zierikzeesche kringetj e
eerst na eenig a aarzeling toegelaten omdat ze zoo aardigGeldersch was, nu Loch den laatsten der Zierikzeesche
patriciers had veroverd. Alleen twijfelde ze soms of het
niet Jhr. F rank Y p en h o v e had moeten zijn. Uiterlijk
scheen het al lood om oud ijzer : F r a n k bracht mee het
nude buiten met oude boomer en oud geld; L i e v e n het
heerenhuis op de Oude Haven met de patricische deftigheid ---- de liefde bij beiden gelijk, want wat daarvan zou
komen, dat zou immers vooral haar werk zijn, want de
manners moesten 't liefhebben toch leeren van hun vrouwen.
voor zoover zij nu een goed en vroom meisje was, vond
zij het heerlijk dat Lie v en, de Wilde idealist, het was
geworden en niet Frank, die al zoo iets afgeleefds had
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met zijn bleeke neusje en sarcasme. Maar voor zoover zij
een trotsch nest was, dat erg veel hield van aristocratische
handen en oude eiken, zuchtte zij sours, waarom het Loch
L i e v e n, met zijn onuitstaanbare handen en wonderlijke
toekomst, had moeten worden. En daar vandaag het trotsche
nest in Naar presideerde, liep zij op 't oogenblik onder de
Nobelpoort to Zierikzee met Naar hartsvriendin to overwegen of L i e v e n, die nu eenmaal om en bij de zee moest
levee, dan maar Waterschout van Rotterdam of lets aan
het Ministerie van Marine in den Haag zou worden.
Hoe heerlijk voor L i e v e n dat hij ondertusschen overtuigd vas, dat in {den grijzen regenmautel Naar mollig
tiguurtje zich daarom zoo stank hief op haar kleine voetjes,
en dat haar g roote, blauwe oogen daarom zoo stralend
staardeu over de Oosterschelde, omdat zij zijne idealen
deelde. Want hun tweede tocht zou natuurlijk naar hun beste
vrienden F r a u k en de zee zijn. Daarom had hij Naar niet
direct van Zierikzee naar de Duinhorst, onder Burgh gelegen,
gebracht, maar over Burg hsluis en Westenschouwen oiu het
Naar hier nog eens to wij zen hoe hij haring visscher was
geworden. Ziju oom en voogd had hem als woes met zijn
paar honderd gulden rente in huis genoznen, er op rekeneude dat zijn ueef zou opgroeien, leven en sterven onder
de schaduw van den St. Lieven's monstertoren, gelijk alle
C r a ye n s t e i u's. Die waren reeds in de vijftiende eeuw
rentmeesters geweest van de kerk van St. Levinus, hadden
steeds dien heilig euaam in de familie gehouden, en waren
uatuurlijk alti jd in zijn stad gebleven. Ads ze al op audientie
waxen g eweest in den Haag, of zich een titel to Leiden
hidden g ehaald, of bij uitzondering wat hadden geofficierd,
zij hadden altijd, als het zeil- of stoomschip uit de lichtgroene Zandkreek de blauwe Oosterschelde indraaide en zij
den momumentalen St. Lieven zag en. klimmen boven het
geestige g ekriebel der rooddakige huizen, hun Zierikzee
begroet met den stillen lack, waarmede Odysseus zijn
Ithaka zag uaderen. Zoo had ook oom, de ongetrouwde
president van de rechtbank, zich g eplaatst in een der
Qrayensteinsche leunstoelen van het Zierikzeesche levee
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en waarom zou L i e v e n dat ook niet doen ? Maar L i e v e n.
had dat niet kunnen doen, vooreerst omdat de nieuwe tijd
veel dier Crayensteinsehe leunstoelen als : „assessor van de
zeemilitie," „lid der centrale directie van den lande van
Schouwen, Burgh en Westland", „ontvanger van de zoutrechten" had op zolder gezet, en vooral ook omdat allerlei
vreemden, alleen omdat ze wat examens hadden gedaan,
de nog beschikbare leunstoelen hadden bezet met een haast
en een zekerheid, alsof er geen C r a y e n s t e i n's meer bestonden. Maar L i e v e n bleek Been slappe, gedweee examenjongen maar een echte C r a y e n s t e i n to zijn, een
vrome vroolijke krullebol eerste kwaliteit, die trouw meeleefde met de duin-, dorps- en stadsromans van heel Schouwen. Ja een oogenblik scheen de oude wereld de Crayensteinsche deugden in den jongen L i e v e n to honoreeren,,
Coen zij hem een plaats aanbood op de secretarie totdat
de oude feeks den jongen het pistool had op de Borst
gezet om : geld, geld! en daarmede getoond had hoe onj a anti-C r a y e n s t e i n s c h zij was. Want daar had L i e v e n
zooals trouwens nooit een C r a y e nniet teggen gekund
s t e i n. De oude feeks had blijkbaar den jongen Y p e nh o v e in de arm genomen en de Y p e n h o v e's waren
wel goed Schouwensch y olk, maar erg adellijk en erg rijk.
Die Y p e n h o v e had L i e v e n zeker Leidsche verhalen
gedaan, hem in elk geval studentikoos leeren gooien met
geld. Want, juist nadat die Y p e n h o v e voor zijn laatste
jaar naar Leiden was gegaan, was er een zondvloed Lievensche schulden het huffs binnengestroomd. Natuurlijk, oom
had betaald, maar hoe ? L i e v e n hoorde toen dat oom
weinig kapitaal had en dat weinig j e nog belegd had in
Zierikzeesche legaten — met de kerk to beginnen tot de
ambachtschool toe dat oom hem dus leende van geld
dat het zijne niet weer was en L i e v e n dit hem dus het
volgend jaar zou teruggeven, als hij zijn eigen Grootboekkapitaaltj e in handen kreeg.
Daarop was L i e v e n uitgegaan en had een boodschap
gestuurd dat hij niet kwam slapen. Drie dagen had hij
gelogeerd bij den Baas van de eendenkooi to Haamstede
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een Crayensteinschen vazal in de absolute eenzaamheid der duinen. Den eersten dag had hij zitten turen over
de bosschen van Renesse en Haamstede, maar nit de bosschen was geen opwekking gekomen . Den tweeden dag had
hij naar den vuurtoren zitten starers, maar ook van den vuurtoren was het levenswoord voor L i e v e n niet gevallen. Den
derden dag had hij van de duinen in zee zitten turen, de
stille, leeg e zee, waaruit aan den einder rees de grijze toren
van Veere. En hij had gedacht aan de oude tijden, toed
deze zee vol schepen was en daar nog lagen Westenschouwen, Boorudamme, Rengerskerke en to veel -kerke's om to
noemen_ .... Eindelijk had hj zijn. Crayensteinsch levensdoel g ezien door die duinen . Want deze duinen waren gees
door de regeering aangestelde zeeweringen, maar I)astions,
forteressen tegen de zee, reeds eiaorm ores geschoten, weldra,
als ze hier niet een uur breed ware geweest, aan Harden
gewaaid en geseheurd door de zee. Hoe geleken deze door
de zee uitgeholde duinen, waar van boven af duinrozen- en
helmworte3 s of hingen, op wij dopengesperde mui len van
monsters! Hoe vas de aan deze kust knagende zee roodbruin van kleur, als van het onverzadelijke landverzwelgen a
Hier was 't: aanvallen, verdedigen ; er op, er onder en
hij moest then dans meedansen, temmen die wilde zee!
Ja, hij had uatuurlijk daarom Been vat kunnen krijgen
aan dat gezabber dat ze tegenwoordig „levee" noemden.,
omdat hij naar zee moest, naar zee! Gek, dat hij nu eerst
zoolang had moeten dwalen, om nu to zien dat dit de
eenige weg was!
„Nu weet ik, wat het wordt," had hij gezegd tot den
ouden peer, die blij was hem weer to hebben.
„Wat dan ?"
„Het wordt haringvisschen."
„%Vat 9"
„Ja, haringvisschen. 'k Heb nog precies zooveel op
het Grootboek dat ik mijn eigen logger kan koopen. Nu
wordt Burghsluis weer een visscher^plaats zooals 't in de
vorige eeuw was."
„'t Is to probeeren."
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De grijsaard had het eerst gelateu gezegd, zich herinnerend hoe hij elk jaar in de kerk van Burgh de roemruchtige opschriften ging lezen van zijn voorvaders, die daar
in warmer hadden gebeiteld hun groote daden, en zich
afvragend : of hun laatste afstammeling kon eindigen als
haringvisscher ? Maar hoe langer hij op L i e v e n's plan
keek, des to schooner werd het, totdat het hem innerlijk
van vreugde deed opspringen.
Want dat was het! De jaloersche zee had de C r a y e ns t e i n's onttroond, nadat ze hen eerst op den Croon had
genet. De jongen had het gezien, hij rnoest zijn leunstoel
op zee gaan halen. De zee moest eerst Zierikzee weer
Zierikzee maken met zijn visscherijen, werven, zoutziederijen
en dan eerst kon Zierikzee weer den C r a y e n s t e i n 's aanbieden wat hun toekwam. De jongen had het g ezien ;
van den grond opbouwen, niet van buitenaf wat oplappen,
dat was nu de Cray ens t e in s c h e plicht ! En direct had
de oude heer aan zijn legaat voor de ambachtschool toegevoegd : „wits er voornamelijk de vakken onderwezen werden
die op het zeewezen betrekking hadden" en het legaat
voor de armen was veranderd in een legaat voor „behoeftige Zierikzeesche zeevisschers." En was er op de societeit
wel eens gelachen met L i e v e n's hartstocht voor het zeebanket, dan had zijn oom ironisch geglimlacht om de domme
grappenmakers. Zelfs had hij L i e v e n, na zijn eerste
thuiskomst, toegestaan zich to verloven met K e e t j e d e
Bo o r n e, want nu Zierikzee zulk een nieuwen bloei teg en.ging, was het niet to zeggen of het huwelijk met den
dochter van den Zierikzeeschen politiecommissaris nog wel
een mesalliance was voor den laatste der C r a y e n s t e i n's.
Nu was L i e v e n reeds dezen winter uitgeweest met de
Pernisser beugvisschers, en na dien ontzettenden groentijd
van winterstormen en sneeuwjachten op de Noordzee goed
doorgemaakt to hebben, had hij zich op een Vlaardinger
haringvisscher laten aanmonsteren als voor een vacantie-{
reisje en zou nu binnen een paar dagen vertrekken.
„Kij k, dan komen we her met onze loggers de Hammen
uitzeilen, en dan den Banj aard door, zee in."
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„Ja, die halve maan die de trust vormt tusschen hier
en den St. Lieven zie je 'in? vroeger allemaal land en
nu een dierentuin van zeehonden, dat is de Hammen."
„En vaar je dan. zbo ?"
„Je wijst naar Veere; daar die dikke ronde klomp dat
is Veere ; neen zoo dwars de zee in, daar waar het zoo
fflikkert, daar moet je zijn, daar zitten ze. Kijk en dan
zetten we ons huis hier wat been, niet zoo dicht bij Burghsluis ; dan zijn we ten eerste wat dichter bij de duinen en
de bosschen, en ten tweede heb je dan niet zoo'n last van
de drukte."
,,Van de drukte P"
,,Ja, want zoo'ri vissehershaven is altijd iii hurry; wery en, machinefabrieken, handelskaden .
,,En we zijn net lang s Burghsluis g ekoinen en het was
er even doodsch als bij den toren van Koudekerke, die op
zijn eentje zich aan den dijk staat to vervelen."
„Juist zoo doodsch als 't voor een jaar in mijn hart
was, waar het nu enkel jeugd en vreugd is, nu ik me op
g enade of ong evade aan K e e tj e heb overg egeven," lachte
hij Naar aan zich drukkend en een kus g evend op de
roode lippen.
„Stil toch, daar komen m ensehen !"
„Zie je wel, daar heb je ze al; over een pacer jaar zullen
ze vechten om een staanplaatsj e, zoo krioelt het pier dan."
„Het is F r a n k," schrok K e e t j e blozende.
„Zoowaar hij komt van de Duinhorst ; maar wat voor
een dik beertj e geleidt hij ?"
„Pas toch op
je bent niet aan boord."
„Holah" toeterde L i e v e n op zeemansmanier door zijn
hand „als je ons moet hebben, dan moet je hierheen komen."
„Dat poem ik logica" hijgde F r a n k, die L i e v e n zijn
stole toestak en zich op den top van het duin liet hijschen.
Jhr. Frank Ypenhove van Rengerskerke zager
precies nit als zijn naam ; bleek, slank, aristocratisch, uiterst
verzorgd in zijn wit-flanellen pak, lichten snor en onberispelijke handen.
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„We zouden je net komen vertellen dat we ggaan trouwen."
„Je ziet F r a n k, L i e v e n leeft nog als van ouds enkel
in kleinigheidj es" lachte K e e t j e, hem een weinig verlegen
de hand reikend, „dock ik moet je eerst eens feliciteeren
met je promotie. Wat een boek heb j e me gestuurd; heb
je dat zelf geschreven, heusch heelemaal zelf ?"
„Dat kan ik getuigen" riep van onderen een stem „als
ik eerst het genoegen heb met u to mogen kenuis maken,
maar die duinen . . ."
„Mijn vriend d e W e e r d t", zei F r a n k, hem zijn stok
toereikend en toen er een di.k heertj e, met een kcal hoofd
boven een roode das en blauw vest opgeheschen was, dat
diep boog voor K e e t j e:
„Mej uifrouw d e Bo o r n e, de aanstaande van mijn vriend
Lieven van Crayen stein."
„Dus u verzekert dat F r a n k dat heele boek zelf heeft
geschreven ?" lachte K e e t j e coquet, hem de hand toestekend.
„Even vast als ik u kan verzekeren dat ik mij nu over
dat affreuze geklim niet beklaag. Het is hier waarlijk verrukkelijk !" boog hij voor K e e t j e met zijn glimoogjes Naar
wat to lang aanziende.
„'t Schijnt u bizonder mee to vallen; we zullen dus maar
niet vragen hoe u ons wel taxeerdet," coquetteerde K e e t j e,
die dat wat mocht : zoo dikkertj e wat laten kikkeren.
„Pardon", begon d e W e e r d t to protesteeren, maar
Frans riep : „bravo K e e t j e! de W e e r d t vond het hier
zoo abominable, dat hij niet weer to houden was."
„Maar waar won u dan heen ?" kwam L i. e v e n nit de
lucht vallen.
„Meneer d e W e e r d t moet weten, dat er na Schouwen
niets bewoonbaar weer is op aarde."
„Jawel, ook nog een haringlogger" lachte L i e v e n naar
K e e t j e terug.
„Haring ?" schrok d e W e e r d t, ,,Haring! Een strafontbijt voor to vroolijken avond; haring Kier op dit heilige
eiland !"
„Maar meneer, haring is het begin en einde aller dingen,"
overreedde L i e v e n.
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„Begrij p je dit nog niet '" borduurde F r a n k verder,
„de haring is hier 't fundament van alle y ; was de haring
er nog, dan was Westensehouwen er toch ook 110g."
„En Westensehouwen ligt daar aan de Duinhorst ! Is
dat niet je heerlij kheid sinds de ze er met je Rengerskerke
van doorging a"
„Dat dacht ik ook," bog K e e t j e half, oat de wee r d t
een hand] e to helpen.
„Een Zierikzeesche, die de trag edie van Westenschouwen
niet kent !"
,,Maar half," lachte ze F r a zl k lief verlegen aanziende,
als om zijn pardon vragend dat ze eeu beetje bog voor
de Weerdt.
,,A aioIacht dale r " riep Fr a ilk uaar cl t f, e rd t, iIi
to veel naar K e e t j e keek. „Westenschouwen was cen
bloeiende koopstad ; de heer d e W e e r d t gelieve er op t^
1 etten dat ik niet zeg aang enaiv e of . .
„Neen, bloeiende koopstad !" echoode d e W e e r d t
„een kruideniersparadij s !"
„Haar ol) zekeren dag brengen de Westenschouweusche
vissehers een meermin in de stad, die zij in hun n.etten
hadden gevangen. Wijze lieden waarschuwen die meermin
was er misschien liefde bij in het
los to laten. Maar
spel : de visschers houden hoar en de meermiu sterft in
banden. Toen hoorden 's avonds de inwoners van de bloeiende
koopstad nit zee deze verwensching van den treurenden
zeemeerman :
,,

estenschouwen, Westensehouwen,

't Zal je berouwen
Dat je genomen hebt mijn vrouwe
Westensehouwen zal v ergaan
En een stuk van den Loren sal blijveu staa.n."

„Dat is de refine kruidenierstragedie !" riep d e w e e r d t.
„Maar er is toch niets van gebeurd a" lachte K e e t j e.
„Alles -- is 't niet Li e v en :' Heel behoorlijk is eerst
de haven toeg eslikt, daarna is de stad vervallen, morsdood
gegaan, en opg ehapt door de zee."
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„En die Loren ?"
„Daar heb j'm; daar aan den dijk, de zoogenaamde
Plompe Toren."
„Een uur bijna pier van Westenschouwen vandaan !"
„Kom zoo nauw niet kijken ! voor een vijftig jaar stond
dicht bij de Duinhorst een nog oudere Loren. Dat was
toen de Toren nit de profetie van den meerman. Nu die
voor of b^raak is verkocht doet die van Koudekerke, die
Plompe Toren, daarvoor dienst, en over een eeuw of wat,
als Zierikzee naast Rengerskerke en Boorndamme is komen
liggen en de St. Lieven's-monstertoren nog joist aan den
dijk ligt, dan zal die het zijn, die volgens den meerman ..."
„Als je niet ophoudt met die praatj es, ga j e 't duin
af!" riep Lieven.
„Dat is to zeggen, als d e W e e r d t nog weg wil met
de boot, dan kun je je die moeite sparen en gaan we vanzelf," zei F r a n k.
,,Ja met de boot !" echoode d e W e e r d t, „j a met de
boot! Een best land voor haringen die kunnen er komen,.
maar. . ."
„U vergist u, die znllen er komen ; nu hebben We
alleen nog maar zeehonden."
„In alle geval amusanter beesten dan haringen. Mejuffrouw d e Bo o r n e" en weer keek hij Naar met zijn
glimoogjes wat to diep aan „het was mij een waar feest
tenminste u Kier nog to ontmoeten, en meneer C r a y e ns t e i n een raad : als u dan toch wilt visschen, yang
dan tenminste fatsoenlijke visschen als tarbot, tong of
zoo iets."
L i e v e n schaterde, maar held ineens op Coen hij
Frank tot K e e t j e hoorde zeggen : „nu je komt van den
zomer nog wel eens een dagj e op de Duinhorst ; dan gaan
we samen met E ii z e wat dwalen in de duinen, zooals
vroeger",, en hij K e e t j e allerliefst hoorde lachen : „heel
graag F r a n k". Derhalve boog L i e v e n stijf voor d e
Wee r d t en gaf F rank zwij geed de hand, die, het duin
afdalend, hem nog toeriep : „goed a reis ! Ik vergat je nog
to vragen : hoe heet je schip ?"
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„Vlaardingen 429", zei Lie v en kortaf, daar hij in
zichzelf bezig was F r a n k bitter to waarschuwen :
We g tensehouwen, Westensehouwen,
't Zal je berouwen
Als je me nemen durft mijn vrouwe !

„Hoe komt zoo'n verzuurde pot eten nu aan zulk een
pracht van een meid !" riep de W e e r d t naast Frank voortstappend.
„L i e v e n P Och van goede familie, een beetj e idealist."
„Ja, dat schijnt hier bij mekaar to hooren op dit eiland
der heiligen. Jongen, ik moest pier heer van 't eilaand zijn,
Ik leefde als een keizer, een pacha, een sultan! He, weet ,je
nog voor acht dagen to Brussel ?"
,,Hm" sneed F r an k af, wrevelig, dat d e We e r d t
hem altijd deed terugdenken aan die dingen, waaraan hij
meegedaan had om bij de anderen to blijven, maar die hij
nu wilde vergeten. Het was dom geweest dat hij d e
We e r d t pier g ebracht had, maar nu was 't g elukkig uit,
met dien studententijd waarin hij beneden zichzelf had geleefd nit lafheid, ook uit met die vieze verhalen van d e
W e e r d t, g elukkig !
„Ja, jij blijft nu maar je heele leven Duinhorsten. 't Is
je g eg and !" smaalde de We e r d t die meer dan g enoeg
had van deze kloosteratmosfeer. Foei wat 'n tante, die
tante L o u f f a e r! En die blinde nieht, mooi als Parijs,
maar ook zoo fijn, dat nog een doleerende dominee er
dankj e van zou zegg en. Maar op zulke schepen vaar je de
haven der rust binnen ! Want zoo'n tante is natuurlijk
vervelend-onafzienbaar rijk en je mag alles meenemen wits
je de nicht er bij neemt. Jawel, zoo zijn onze idealistenmanieren !
F r a n k had geen weerwoord. Integ endeel hij moest
d e W e e r d t na-denken, of liever hem in zijn binnenste
hooren smalen en hooren benijden. Want hij begreep en
deelde half d e W e e r d i s woede. Er waren in hem twee
menschen ; F r a n k van de Duinhorst : rein, precieus, zoo
voorzichtig stappend dat hij Been grasspietj e knakte en geen
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bloempj e vertrapte ; en F r a n k van Leiden: de student die
mee den beest had gespeeld in den Haag, Brussel en Parijs,
niet uit lust, maar omdat hij Loch niet achter kon blijven.
Bezig aan zijn dissertatie had hij besloten daar een eind
aan to waken: want hij kon zich Loch maar niet dood leven!
Om tot een oplossing to komen had hij d e W e e r d t
meegenomen. Waarom ? D e W e e r d t had hem als student
altijd meegenomen. Als d e W e e r d t nu inzag dat hij
anders moest worden, dat F r a n k weer moest leven het
prae-studentenleven . . dan .. maar hoe oneindig dom was
hij geweest de W e e r d t pier to brengen ! Tante en E 1 i z e
verontwaardigd ; d e We e r d t minachtend ... Wat kon hij
hem antwoorden :' Toch niet dat hij gehoopt had hem en
zichzelf to bekeeren, dat, echter de mijn verkeerd was gesprongen :' Toch ook niet dat hij trots alles nog bleef
hopen op een oplossing ? Fn zoo zweeg hij de marteling
zou nu Loch gauw voorbij zijn.
„Je heele leven Duinhorsten !" treiterde d e W e e r d t,
die 't niet opkon., dat die F r a n k, zoo kaal als een kerkrot,
door g ehuichel en gekwezel een hoop peer zou worden:
„van je geloof wordt-j e Rengerskerksch, zoodat je 's Zondags
in de kasteelbank van je Burghsche kerk zetelt ; in de
politiek wordt-je Schouwenist en het hoogste en wijdste
wat j e gaat betrachten is Zierikzeesch van beginsel to zijn.
En waarom niet P Word maar braaf en rijk en leef lang !"
„Beroerling !" stoof F r a n k op, half tegen d e W e e r d t
en half tegen zichzelf.
„Foei F r a n k, zulk een woord in deze heilige sfeer !"
„coed", berustte F r a n k, trachtend door ern st d e
W e e r d t 's sarcasme meester to worden „maar kan dat geen
mooi en vol leven worden, als je het leeft con amore
„Haha ! Onverbeterlijk ! Con amore, natuurlijk con amore!
Wanneer is de bruiloft ?"
F r a n k zweeg weer. D e W e e r d t had gelijk : hij zou
, geen peer van de Duinhorst worden, werd hij niet de man
van E ii z e en toch geen oogenblik had hij aan Naar
gedacht, toen hij zich een rustig leven op het eiland idealiseerde. Maar dat zou d e We e r d t niet begrij pen.
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„Nu, wanneer is de bruiloft kerel ?"
Och," en F r a n k's stem vibreerde in den bastoon van
den diepsten ernst : „je kent Naar niet. Zou zoo'n reine
ziel zich. . . ." en ophoindend keek hij d e W e e r d t aan
met de oogen van een geslagen hond.
„Kerel, je bent verliefd als een zondaar."
„Als 't eens zoo was," vibreerde F r a n k's stem voort
„zou die refine ziel zich g even aan een vent als ik ben :'"
„Juist daarom !" overtuigde d e W e e r d t.
,,Hoe :'" schrok F r a n k, als een drenkeling, die zich
't reddingstouw ^m het hoofd voelt slain.
zit
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„Houd op," weerde zich F r a n k als tegen een verzoeking „kijk daar is Hen d r i. k al met de dogcart."
„Ja, de waarheid, daar willen de menschen Loch maar
niet aan, niet waar H e n d r i k ?" lachte d e W e e r d t, zich
naast Fr an k op den bok hijschend.
F r a n k scheen een aandacht voor zijn peerd. Correct
op den hoogen bok reed hij den schimmel strak op den
teugel en scheen d e W e e r d t to negeeren, die op de
cadans van 't getrappel van den schimmel als voor zichzelf Champagne frappe repeteerde. Ondertusschen hoorde
F r a n k elk woord, voelde het in zich zinken, wetend dat
hij het nooit zou kunnen vergeten. Toch wilde hij ze ontloopen, want die woorden zouden zijn ong eluk worden. En
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zoo, correct op den hoogen bok, zweepte hij het peerd
voort en het was hem als zweepte hij zichzelf voort om
aan die verzoeking to ontkomeia wel wetend dat het
Loch was een ijdele poging.
K e e t j e en L i e v e n waren aan den anderen kant
het duin afgedaald, hadden den zachten zandweg, die zich
slingerde door het elzenhout langs de groen-en-witte
bruggetj es voerend naar de kleurig e huisj es en de zwarte
stallingen met de wit-getraceerde schijnramen en deuren,
zwijgend afgewandeld en hadden, juist Coen let zeldzame
torentje van Burgh hen uit de velden opsprong, den grindweg naar de Duinhorst ingeslagen. Zwijgend, ieder verdiept in eigen gedachten, hadden ze maar gezien naar het
achttiend-eeuwsche buiten, van verweerden rooden baksteen,
dat met zijn hooge, witte ramen, getoogd in den Versaillestijl en het klokkentorentje klimmend boven de beuken,
zich in de zon lag to koesteren, omkranst door het blinkende beukengroen. L i e v e n herinnerde zich hoe hij pier
F r a n k was komen halen om met hem to dwalen in de
duinen en met hem to komplotteeren, hoe zij samen F r a n k's
verdronken heerlijkheid Rengerskerke weer uit zee zouden
ophalen. K e e t j e dacht minder aan Eli z e, die haar altijd
schuw had gemaakt, dan aan Naar eigen droomen als zij
eens de vrouw van F r a n k ware geworden . .
Op den hoogen stoep kwam de oxide M a a r t j e hen
tegemoet met het verzoek niet to schellen daar mevrouw
met hoofdpijn to bed lag. Zacht loopend, als in een ziekekamer, volgden zij M a a r t j e door de hooge marmeren
gang, met marmeren reliefs van zeetafereelen en landschappen boven de hooge deuren, naar de huiskamer.
„Meneer van Crayenstein en juffer de Boorne,
freule" diende M a a r t j e aan en sloot de deur.
Eli z e L o u f f a e r stond op en legde Naar haakwerkje
neer. E ii z e was de gepersouifieerde klaarheid. Zij scheen
grouter dan ze was door haar zeldzaam oprechte houding.
Tegen een massa donkerblond Naar blonk hare bleekheid
stralend. Maar dat stralende in Naar kwam vooral van
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hare blindheid. Want die wijdgeopende oogen staarden zoo
rustig en zoo ver weg, dat zij daardoor iets kreeg van een
antiek marmeren beeld, maar juist daardoor kwam er in
al Naar bewegingen zoo iets dieplevends, dat elke trek van
haar gelaat, elk zilveren woord zingend nit den even geopenden mond, elke tasting der fraaie, bewegelijke handers
iets zeiden, en wel dit zeiden dat E ii z e Lo u f f a e r was
een klaar mensch, een levend beeld.
Luchtigjes liep K e e t j e over het weeke tapijt op Naar
toe, kuste Naar en lachte : „nu komen L i e v e n en ik je
ons nieuws eens vertellen."
„Ik had 't al gehoord, maar ik vind het toch heerlijk
dat ik je tens sarneu mag zien. Hartelijk geluk gewenscht,
en L i e v e n ook. Kom ga zitten."
„Ja L i z e, vindt j e 't niet dapper dat ze de vrouw
T an een zeemam wil worden :'"
„Daar zeb ik geen ja op, L i e v e n, want dam. zou 't
zijn, alsof K e e t j e me meeviel, en dat kan niet, omdat ik
ze liefheb."
„Mawr L i z e, is me dat een kleur laten krijgen !"
„Dat is juist zoo mooi ! Ik zie zoo graag dat de menschen een kleur krijgen. Die dat niet weer kunnen ...."
„Maar," weerde zich K e e t j e tegen die klaarheid van
E ii z e, Welke Naar altijd zoo klein maakte, „juist die ons
lief zijn vallen ons telkens ontzettend tegen met jezelf
to beginnen."
„Is liefde niet de vrucht van eerbied ? En zal men
iemand eerbiedigen en zeggen : hij valt me mee P" lachte
E ii z e, terwijl over haar geheele wezen lag de vrede der
vreug de.
K e e t j e glimlachte fijntjes. Zoo was Li z e altijd: blind,
en ze sprak altijd van zien ; beklagenswaardig, en ze jubelde
in en over alles.
„Ja" peinsde L i e v e n met groote oogen E ii z e's opget ogenheid ziende ,,maar..."
„Becht door zee, stuurman, en niet schipperen poor !"
dreigde E ii z e met Naar sprekende vingeren. „Ja-maar is
een leugen !"

192
„Present kapitein !" lachte L i e v e n, „is teleurstelling
niet een gedurig resultaat der liefde, omdat die altijd het
schoonste verwacht ?"
„Juist die verwachting is Naar heerlij kheid."
„En die verwachtig wordt telkens teleurgesteld ?"
„Maar blijft ! Een glas kan meermalen yuil worden,
slechts Bens breken ; een bloem kan vaak een blad, slechts
Bens den wortel verliezen. Is de eerbied weg, dan is liefde
onmogelijk voor altijd. Maar laat ik, vreemde, aan wegwijzen niet gaan vertellen hoe de weg loopt. Hoe kom ik
zoo aan 't preeken ? O ja, de zee... als je maar een tipj e
van de zee ziet, ga je altijd philosopheeren. Toe L i e v e n,
vertel eens van de Pernissers. Je bent met hen meegeweest ! Zijn 't Been mooie menschen ?"
„Nu mooi !" lachte L i e v e n, waarop hij Naar ging vertellen van zijn tochten op de Doggersbank.
E ii z e zat stralende to luisteren.
K e e t j e Bing in haar stoel leunen en zien naar de
oude wandbeschilderingen ; groote doeken van koopvaarders,
die schutterig dreven op stij f gekrulde golfj es ; verre landschappen met rotsen en watervallen en romantische landlieden ; kleinere stukj es met ideale herders en herderinnetj es.
De zon verzilverde de gladde beukenbladeren buiten en
straalde stil door de groote ramen naar binnen. En zij zag
hoe E ii z e, als de verpersoonlijkte vrede en vreugde,
opgetogen zat to luisteren naar L i e v e n, in ern bewondering.
L i e v e n met zijn forsch idealisme was pier de held, Naar
held en hij zou het blijven, en eens zou zij met L i e v e n
ook zitten in zulk een kasteel, als Naar man ook een nationale
held was geworden ... en ze was in Naar g eheele engagement nog niet zoo dankbaar en tevreden geweest als nu.
„Nu zeg ik K e e t j e, dat je toch heel dapper bent....
Ga je al L i. e v e n? Nu... als 't 's avonds zoo stormt, dan....
dan zal ik aan je denken."
„Als 't stormt L i z e, dan hebben we het op zee goed,
maar als 't sneeuwjacht of mist, en je geen hand voor oogen
ziet, en je toch vooruit ..." Opeens held hij op, zich
realiseerende dat Eli z e nooit jets zag.
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„Ja dat moet ontzettend zijn, niets zien, altijd nacht
en Loch vooruit", peinsde E ii z e ver weg starende.
Li even en K e e t j e keken elkander aan. Was het
voor Naar niet altijd nacht ? En was zij niet de vroolijkste
van alien ?
En in een transport van bewondering sloeg K e e t j e
met vochtig e oog en de armen om E ii z e 's hats, kuste haar
en fluisterde : „dag lieve L i z e, zal je nog eens aan ons
denken P"
E ii z e kuste haar terug, hield even haar hand vast en
l achte, haar andere hand aan L i e v e n reikende : „nu dappere
menschen, tot weerziens, samen p oor L i e v e ii, naar ook
veel alleeu K e e t j e
it
„'t Is eels mooed, 't is een moord !" ijsde Eli z e, van
hopelooze droefheid het hoofd schuddend.
Fr an k, hopende Naar, als zij uitg eklaag d had, to
kunnen overreden dat het toch eigenlijk niets was, hield
zich onbeweeglijk naast haar, op de vijverbank, doodsang stig. Want als Eli z e zoo bleef, dan ontglip to hem
E li z e en de Duinhorst, dan ontglipte hem alles wat hij
liefhad net een dolle liefde. De Duinhorst pier voor hem
als zijn paradij s : stil, de g roote vij ver vredig uitg ebreid,
aan den leant het kroos, waartusschen stukjes water, glanzend als zwart metaal ; op de open vakken dreven de witte
plompen en zeilden de Witte wolken van den Julihemel ;
op het grootste eilandj e stapte op roze pootj es een coquette
houtduif, waardig Naar vederen sleep dragend, terwijl een
g aai met blakende kleuren en brutale oog en schreeuwend
naast Naar hupte ; om den vijver de boomers, de hooge
eiken breed hun armen uitbreidend met priesterlijk gebaar,
de slanke wilgen 't zilverig loover gracieus plooiend om
de teedere takj es en de g oedige elsj es onderdanig zich
bukkend order al die hoog en en daar bovenuit het
klokkentorentj e; zijn eigen Duinhorst, waar hij jong was g eweest, waar hij oud zou worden.
E ii z e pier naast hem
niet meer zijn nichtj e, maar de vrouw, die hij tot krankzinnigO. E. II 8
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w ordens toe lief had, vasthield, en die hem nu dreigde to
ontglippen em dat Beene. Was het dan zoo erg dat hij haar
gekust had? Dit had tech moeten komen ! Hij had haar
tech moeten overzetten uit die al to ideale, platonische
liefde in die reeele liefde van daverenden hartstocht ? Van
dat hij op den bok gehoord had:
Jene Frau'n, die die Heiligen spielen,
must du in define Armen schliessen,

was hij voortgezweept naar dit moment. Maar als bij
instinct had E ii z e zich teruggetrokken, was schuwer geworden, onreeeler, met dat zijn hartstocht laaier in hem
opvlamde, totdat hij nu op dezen morgen van zomerweelde
zich opeens had voelen doorbreken door alle banden van
conventie en ineens Naar had moeten kussen, kussen in
den pals, op den mend, Naar den grond onder de voeten
had moeten wegkussen . . . Had ze hem niet even teruggekust, of verbeeldde hij zich dat in zijn krankzinnigheid ? Mocht ze dat nu een moord noemen ? Of was het
een handig aangegrepen gelegenheid em hem van zich to
stooten, hem to erbannen, jets waarop ze sinds d e W e e r d i s
logeatie zeker had gezind ? Hij hoopte en wanhoopte tegelijk, wachtte trillend, als stond hij in den dag der dagen to
wachten op het woord dat zou beslissen over zijn eeuwigheid.
Zacht kreunend zocht E ii z e met bevende vingeren de
leuning der bank, richtte zich op en begon Karen weg naar
huis to Casten.
Met uitpuilende oogen bleef F r a n k versteend staan.
Die daar ging ... was het niet een vreemde, in een hem
i-reemde omgeving
E 1 i z e grog weg, met haar linkerhand even de beukenheg
anroerend, met Naar rechterhand Naar wandelstok neerzettend, Naar lichaam ietwat achterover.
Frank grinnikte. Want daar ging niet Eli z e, maar
de dochter van Hare Vervelendheid, tante L o u f f a e r, die
dadelijk beleedigde majesteit en kabinetskwestie opspeelde,
zoodra men maar aarzelde devotelijk to knielen voor hare
oin;enaakbaarheid. Had zij niet Naar oogen gesloten, precies
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;ads Hare Onfeilbaarheid, de heilige tante, die onmiddellijk de
oogleden over haar oude, harde oogen liet zakken, zoodra
maar iemand van Naar orthodox gevoelen omtrent wat ook
een bloem, een pastei of een palfrenier
dorst of to
wij ken? En toch zou zij niet z3 jn Eli z e blijven, to
reeel om zoo omstandig en tragisch to doers? Was dat
preutsche maar niet opgelegd ? Hij balde de vuist naar de
Duinhorst en brulde tegen die freules-opvoeding die van de
menschen of namaak-engelen of geparfumeerde duivels maakt.
Zou hij ze niet kunnen behouden, niet redden van die hyperfijnheid ?
E l i z e was reeds uit het gezicht.
Met een sprong vloog hij op, liep haastig den vi fiver
ozu en wachtte Naar op.
„E ii z e wil j e mijn arm Diet :'"
„Keen F r a n k", schudde zij het hoofd, niets verwonderd, als was het een voortzetting van een gesprek, dat
niet was afgebroken.
Maar zoo droevig en bitter en afgebroken zeide zij zijn
naam dien zij vroeger zoo mooi en vroolijk had genoemd
dat hij verstomd stilstond en Naar bleef nastaren, die met
haar wandelstok den weg tastende het larixlaantje inliep,
heel langgzaam, nu in zonnelicht, dan in boomenschaduw,
maar nooit aarzelend.
Hij ging Naar dus verliezen, ontwijfelbaar ! Zij vluchtte
Haar tante, en die zou hem met Naar zoetste lievigheden
afrossen en hem als een onvertrouwbaar persoon voor eeuwig
onder Naar curateele zetten. O, dat zij hem ontvluchtte !
Dat de Duinhorst hem ontglipte, wat beteekende dat,
maar o wee, als zij hem ontvluchtte ! En waarom ? Had
hij de zon v erdronken in een slootj e, of den hemel gebroken ?
Neen, neen, haar kon hij niet verliezen, onmogelijk !
Hij werkte zich door de larixen, wipte een sloot over,
vloog door een weide en zaag Naar langzaam komen.
Trillend van angst zag hij Naar naderen. Ah, het was
nog de prachtgestalte, die daar, rechtop in het lichte morg enkleed, statig aanschreed, onbewust van Naar schoonheid,
van de bewondering die zij afdwong ; ah, het was nog die
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houding van een vroolijken jongen met onweerstaanbaar
bekoorlijken rythmus in zijn gang, het was nog het lieflijke
meisj e, met het kuiltj e in de wazige wangen en de speelsche
krulletjes om de blauwe slapen en toch Coen zij naderde .. .
was Naar argeloosheid weg ? Zag zij niet als eene, die weet
dat er naar Naar gezien wordt ? Kwam zij niet als een&
die zich ging verbergen ? Was Naar gang niet bezwaardheid en moeitevolle wilskracht, en was er geen angst voorde oude vreugde gekomen in Naar smartgelaat ? En in
innig medehjden fluisterde hij: „E ii z e".
Zij bleef even staan, met de oogen wij d-starend.
„E 1 s k e n," overreedde hij, roach rend.
„E is k e n" vleide hij, zijn hand op Naar arm leggend
„verbreek Loch ons levensgeluk niet door wat preutschheid.
Elsken, ik zal...."
„Men breekt niet weer wat reeds verbroken is. Maar
Bens knakt de bloem. Slechts Bens Worden de oogen geopend voor wat verborgen moest blijven. En bitter is het
zijn idealen to verliezen door een, die men liefhad ...."
en de tranen drupten Naar van de wangen.
„Elsken, neen!"
Maar zacht schoof ze zijn hand van Naar arm en Bing
onweerhoudbaar heen.
Verstomd bleef hij staan als voor een waanzinnigmakend
raadsel. Zij verwierp dus het leven, omdat dit niet strookte
met Naar to ideale opvatting van het leven ? Zij verkoos
den nacht, als de dag niet enkel-zonneschijn zou zijn ?
Liever geen toekomst dan een niet op elk punt verzekerde ?
Liever ongelukkig dan. bijna-gelukkig ? En daarbij, Wreed.
hem uitgestooten in den nacht !
Waar was zij? Al bij huis
Hij rende het gazon over; verloor zijn hoed; raaptehew weer op en vloog de beukenlaan door. Loerend als een
spion verbergde hij zich in de fijne dennen bij het hordes..
Was zij al weg ? Voor goed ?
Ja, daar kwam ze, E ii z e! Het ongedekte hoofd fier
omhoog heffend ; vrij het grindpad, dat zij kende, opkomend ;
haar vorstelijke gestalte wiegend in de zomerlucht. Nog
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was zij het die Naar omgeving schoon maakte, door wie de
boomen breeder wuifden, door wie de bloemen schitterden
en geurden, door wie de vog els zongen. Razend voelde hij
de begeerte om haar in zich schreeuwen, maar o, daar was
het weer, dat geknakte in Naar, want had niet haar gang
lets van den moeden pelgrim die verlangt naar huffs? Was
er in Naar schoonheid niet iets to teers ? En opeens beaamde
hij tot zijn ontzetting tante's oude profetie : „er is zoo jets
eng elachtigs in Eli z e, dat ik vrees, dat ze niet lang bij
z>n.s zal blijven."
Met vasten stap steeg E 11 z e de trappen van het
hordes op. Zijn oog volgde Naar tree voor tree en met
zag ha j hun g eheele leven weer terug: de idylle hunner
j eugd ; hun samenspelen door de Duinhortsche zalen en
zij altijd de vroolijkste ; hun samenleeren bij de gouvernante en zij altijd de prettigste toen de langzame scheiding ; hij de realiteit van het ?even in, zij voortzwevende
in de idylle ; hij alles wetend, zij enkel onschuld ; hij
i.nnerhjk ontwricht en grof held ontkennend door verfijndheid, zij argeloos omdat zij niets to verbergen had eindelijk de break, haar voorgevoel van dingen die zij schuwde,
hij zoekend heerlijkheid to verbinden met eerlijkheid, hij
probeerend haar met geweld to doers bukken voor het
reeele — en nu Naar trotsche vlucht. En met smart zag
hij her schuld. Schuld bij de ban ge opvoeding van enkel
voorzorg en van enkel driedubbel-uitgezochte idealen, een
opvoeding die hoogheerlijke kwezelarij verkoos boven een
eerlijken strijd tegen lagere levensm.otieven ; schuld bij die
blindheid, bij die gekunstelde samenleving der kasteel-eenzaamheid ; maar vooral schuld bij hem, die niet dadelijk
haar den strijd had laten zien, die oneerlijk voor Naar was
g ebleven de onveranderbare F r a n k, die toen ongeduldig ineens terug had willen grijpen, wat hij van zich had laten gaan
zocver, dat hij het alleen na lang geduld en zelfbedwang
als vrij e gift had kunnen terug ontvangen ; schuld bij hem
die had willen oogsten wat hij niet gezaaid had; schuld
bovenal bij hem.
Eli z e was het hordes opgestegen, voor zij binnen
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Bing keerde zij zich om. Stil stond zij en hief Naar blind^_
gelaat naar de bloemen, de boomen en de wolken. Er was
iets ongemeen plechtigs in Naar houding, als van een
vorstin, die een afscheidsaudientie verleent aan helden, die
in een schoonen, wanhopigen strijd gaan. Een vreemde
majesteit lag over Naar als ademde zij reeds in een andere
sfeer, aan gindsche zijde van lief en leed.
Hem sprongen de tranen in de oogen. Hij zette zich
de nagels in de palm der hand en knarste met de tanden
om het niet nit to schreeuwen. Want de ellende dezer
ellende was dat her niets was to doen. Later, heel in de
verte, misschien na jaren. . . als het dan niet to laat was..
Nu was het onherstelbaar.
Door zijn tranen naar Naar milde maj esteit en teeren
weemoed ziende, begon hij opeens to snikken en verborg
hij zijn schokkend lichaam in de dennen. Woest stiet hij
zijn betraand gezicht tegen de prikkelende naaldeu, om
weer macht over zich zelf to krijgen.
Toen hij nog eenmaal opkeek was E 1 i z e verdwenen..
En een angst, een voorwetenschap doorschrijnde hem
dat hij Naar nooit weer zou zien.
III.
„We liggen nou nog al vast," zei F r a n k, zich wat
dichter tegen de verschansing aandrukkend.
„Zoo vast meneer as 'n muur" antwoordde S j o e r d,.
zonder van zijn zeil, dat hij zat to verstellen, op to zien
en in zijn kreeuwzak rondzoekend naar nieuw zeilgaren...
„Nou ja, zoover je dan een gaffelschoeuer ooit een muur
kunt noemen," lachte F r a n k flauwtjes, toen de acltersteven
zóó hoog was opgetild, dat hij over de verschansing
heen de rotsen van Scarsborough gezien had en hij weer
zoo duizelig was geworden. „floor maar, de scheepsklok
begint al weer vanzelf to luiden" zuchtte hij achteraan.
„Ja, z'n eigen glazen slaan, dat doet 'n schoener nog
al gauw bij zoo'n topzeilskoelte as we vandaag hebben. En
meneer is nog wat onwennig, de kap'tein is meneer heel
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wat voorlijk, tenminste op zee, za 'k zeggen, want van het
land mo'k of blijven."
„Ik dacht, dat je met een paar dagen van die zeeziekte
of was, en nu varen we al acht dagen ."
„Ja " leeraarde S j o e r d, zijn naald op den arm van zijn
trui vasthechtend en met gemoedelijke news- en wangrimpels zijn kinbaardj e krabbend „daor is differentie van onderscheid in, zooas in alles. Je hebbe loggers meneer, die as
een meeuwtje zoo zinnig op het water leggen en je hebbener die bij een opperwalswindj e dansen, as een blazer, die
;je onder de beenen uitspringt en geen bouwmeester kan
zeggen hoe zoo'n schip an zoo'n koerakter komt. Zoo leit
het g eval ook met de zeeziekte. 't Leit dikwajls aan 't klemaat van 'n mensch ; je kunnen er vooruit niks van zeggen
de grooten slaan sours van de beenen zoo gauw dat je 't
met zien niet kunt bijhouden, en de kleintjes loopen er de
kantj es af, zoo deftig as een ooievaar. Ik heb een zeeoicier
gekend, die zijn ontslag moest nemen voor de zeeziekte, en
een koekebakker kan . . ."
„Kerel scheid nit", had F r a n k willen roepen, maar
hij bedacht zich, heesch zich op aan de verschansing en strompelde een pacer stappen verder, om buiten S j o e r d's overdenkingeu to komen. Over de borstwering hang ende ademde
hij diep op, om van binnen ens op to frissehen. De Toevlueht liep met knappe vaart langs de Engelsehe trust het
Noorden in. Aan de lijzijde een zonnige, zilverig-grijze zee,
waarover een m ooi schoenertj e spanseerde, de witte zeilen
alien aan een karat. Aan de loefzijde Scarsborough met zijn
rotsen in het purger, de rotsen fijn-geaderd met etskriebeltjes.
Hoogop tegen de purperen rotsen de lichte zeilen van een
bark; verweg kleinere zeilen als wegkruipend onder de rotsen.
En overa,l het brutaal-vroolijke gehuppel der golven. A is
zoo'n go]! haar hoogsten da ps heeft ggedanst, verijlt zij zich
tot een doorziehtige sehijf water, als een di.kke groene glasruit, en laat zich dan door den wind lachend uiteenspetteren
in groene glasdroppels. Of zij danst niet, maar komt aanrollen met grootseh gebaar en laat bij het omkrullen een
oogenblik het zuiverste, witste schuim bruisen op het flu-

weelige blauwgroen. En daar dit zich aan alien leant herhaalt, maar toch telkens op een andere wij ze, tot aan den
einder toe, is het duidelijk, dat deze golven geen materieele
dingen zijn, maar levende kraehten die moeten dansen en
huppelen, nu de onweerstaanbare westewind luchtigj es blaast
zijne guldene fluit. Over den blauwen hemel zeilen de
witte wolken met de Toevlucht mee naar den einder, waar
de bruisende zilveren golven en de witte wolken elkander
zullen ontmoeten bij veel verblindend zonnelieht. En al zeilen
de wolken majesteitelijker, mooier doet het de Toevlucht.
Want het zeilen van de Toevlucht is een sierlijke worsteling
met de zee, een voortdurende overwinning. Het is den kop
steken in zoo'n golf, Naar wi.gswijze splijten, Naar naar rechts
en links duwen en dan ervandoor snijden met juiehende vaart; —
of er zich stei.gerend bovenop zetten, en, voor eroverheen to
wippen, vroolijk er op balanceeren, dat de binten er van
kraken, de masters hevig zwaaien en de roerganger tegen
zichzelf knipoogt : „met zoo'n gaffelsehoenertj e zouen je nog
midden op de hei voortkomen."
Maar F r a n k zag er het mooie nog niet van. Als de
Toevlucht zoo achterover ling tegen een steigerende golf
aan, dan werd hij weer zoo licht in het hoofd en weeIg
om het hart, en als de kop in de golven werd gestoken,
zoodat het schip rukstootte, als struikelde het over zijn
eigen beenen, dan werd er weer gebokst tegen zijn maag
en bah, daar was hem voor de zooveelste maal een gulp
groen vocht nit den mond gespoten ! Gelukkig had niemand
het gezien, maar dan nu dadelijk to kooi, anders zou die
allerliefste zeeziekte hem weer sehandalig belachelijk waken.
Hij liet zich de kaj uitstrap afglij den. Even zag hij met een
jaloerschen blik uit zijn moede oogen naar B e r t. Die
zat in zijn weelderige kajuit van mollige tapijten, ruststoelen
en frissche schilderijen vroolijk zijn kapiteinsplichten waar
to nem en door op een groote kaart to turen en daarbij veel
to rooken en to drinken, en ondertusschen kon hij. . .
Boeh, daar bonkte hij al weer tegen de beschotten aan,
de schuit was eens extra-diep in de golven gevloog
bijna de eetsalon binnen, krabbelde terug en
doken
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eindelijk, daar lag hij to kooi. Na even de oogen gesloten
to hebben, haalde hij ook de beenen binnen het bedsteedj e,
en daar lag hij weer plat op zijn rug zijn dwaasheid to
verwenschen met B e r t S i 1 k to zijn meegegaan. Mooi, dit
leven in deze doos ! Liggende kon hij met zijn hand aan
zoo'n
de zoldering reiken en onder hem twintig vaam
paar kerktorens hoog water; en maar altijd op en veer
gezwaaid en g ezwierd, geschud en dooreengerammeld to
worden in zoo'n doos, bah, hoe was hij aan de gekheid
gg ekomen ! En toch was B e r i s uitnoodiging een uitkomst
g eweest. Want toen hij uit Leiden aan tante geschreven
had, dat hij zichzelf voor een maandje van de Duinhorst
had verbanneu, totdat alle y weer g esehikt zou zijn, had zi j
hem eerst met vrome vermaningen afgerost ; daarna hem
doen ij zen van „voor teere gestellen ong eneeslijke schokken",
en eindelijk hem gebombardeerd met bulletins van een
dokter, van twee dokters. . . En juist toen hij in ziju wanhoop er aan daeht, dan maar voor goed peen to gaan, had
B e r t hem geschreven
„Amice. Ze zitten me met d'r drieen na ; een Zwarte
en twee Blonden. Hare Zwarte Maj esteit heeft al .den
heimwee van I t a ii a 1 a B e 11 a in Naar oogen en negeert
je dat je er gek van wordt. Blonde I is een keizerin en
speelt zoo genadig met je als met haren zakdoek. Blonde
II is. . . elk woord is pier zonde. Derhalve ga ik een
kruistocht waken op de Noordzee. Daar is ruimte ; daar
is plaats voor een wezen dat eilacy maar man is. Daar
zijn geen vrouwkens, hoerah ! Je gaat mee ' Morgen ochtend
zeilt de Toevlucht uit van IJmuiden.
t. a. v. BERT SILK."
Ja, B e r t kon er goed mee lachen ; hij was zoo'n bloemennatuur : altijd lustig, kwam er een buitje, even het hoofd
bukken en straks nog harder lachen. O wee, daar kwam
hij aaugebung eld, stag-stap !
„Naar vent, ben je nou al weer half sik :' Je bent je
traktement niet waard ! Dat komt er van, dat je je niet
aan mijn recept houdt : op de nuchtere maag een haring,
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zoo nit het vat, dan een paar geklopte eitj es en een goede
havanna met een potj e bier, of. .
„Kerel als je niet uitscheidt..." en F r a n k begon weer
met vervaarlij ke geluiden.
„Troost-je F r a n k i e, ik ben net zoo zeeziek als jij."
Geen antwoord.
van de vrouwkens. Daar zit ik to cijferen hoe
lang en hoe breed we zijn, en er bij to drinken en to rooken
zoo hard als een mensch maar kan doen, en jawel daar
komt nummero Vier me treiteren. 't Vorig jaar heb ik met
Naar in De Bildt gelogeerd bij de S c ho on e v e 1 d's. Ziej e, had ze me toen voor de dogcart gespannen en de zweep
er over gelegd, dan had ik dat heel behoorlijk gevonden.
Maar nou komt ze me zeuren dat ze mair numero Vier
is geworden en ben ik radeloos van wroeging en berouw,,
dat ik ze zoo kon vergeten."
„Dan's anders het beste wat je er mee kunt doers. .
„Kerel, laat dat woord drukken ! Dat is het. Niet
intiem worden met ze; Mama zegt, dat dat zonde is; nou
dat weet ik niet, maar gezeur is het en vervelend als de
flood. Ze niet ontloopen of negeeren ; dat poem ik zonde ;
dat is plebejisch en philosophisch. Maar ze
hoe zal 'k
't zeggen : neen waardeeren is het niet ze, ze lachendvereeren, ze bij na-aanbidden en ze dan vergeten, ze mooi,
deftig, degelijk vergeten, dat is 't!"
Geen antwoord.
„Nou, weet je wat ik wou ? Dat ik of Mormoon of
monnik was. Wat zal 'k je laten brengen : een haring met
een havanna of een geklopt eitj e met wat bier ?"
Maar F r a n k gaf geen antwoord dan zijn vervaarlijke
geluiden, en B e r t zwaaide de kaj uit uit om den roerganger
to gaan aflossen.
Frank bleef stil op zijn rug liggen met gesloten oogen
en 't scheen hem als kon hij indommelen, maar niet dan
met zijn dagelijksche marteling voor oogen : E ii z e hoog
op het hordes van de Duinhorst en hij verstooten in de
laagte; zij onbereikbaar voor hem, hij weer dan ooit haar
begeerende ; en dit niet als volgens een gril, maar als naar
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een eeuwige wet dat hij verteerd zou worden van begeerte
naar Naar, voor hem door eigen schuld onbereikbaar. .
Het bootman sfluitj e van Bert schrikte hem wakker.
o wee, overstag gaan! Nu was het g edaan met het betrekkelijk-vast liggen. Daar begon het al. Boven zijn hoofd
een gebons en gebeuk en g eklos, als stonden er honderd
ijzeren machines op het dek to stamper de matrozen,
die aan het wenden waxen en de katrollen, door de flapperende zeilen keen en weer gerammeld en over het dek
gerameid. Dan het overstag gaan, het zich omgooien van
het schip : het krakend, rillend en trillend als huiverde
en sidderde het den nieuwen koers op to gaan probeeren
zich op de zijde to werpen ; het oogenblik van angstigen
stil stand, als zou het niet op kunnen teg en die nieuwe
slagorde van aanklotsende g olven, dan het doorzetten, het
omgaan en v ooruitschieten met g rooter g edans en hevig er
gebruis dan ooit, en eindelijk een gefluit in de masten, als
joeg er een storm door een hoog eikenbosch in den winter.
Ondertu sschen een ineengedraai van alle bewegingen teg en
elkaar in, waarvan Frank zich de speelbal gevoelde. Werd
zijn hoofd omhoog geduwd, dan werd zijn rug in de diepte
getrokken en slierden zijn beenen mijlen nit elkander, terwijl zijn rnaag met alle twee-en-dertig windstreken meedraaide. Het zeewater klotste ondertusschen tegen zijn bedsteeplank aan en het zoetwater in de tanks klotste en scam pte
zoo onder hem, dat hij zich telkens verbaasde niet in het water
to lig gg en als hij niet to lamlendig was g eweest om zich
to verbazen. En het allerergste was hem de zekerheid, dat
hij dit helsche gedraai en gebons en gekraak niet kon ontals men weer overstag
vluchten, dat over een half uur
ging zijn kloppend hoofd opnieuw murw zou gebeukt
worden, dat di.t dag in dag nit zou duren zoolang hij op
de Toevlucht was, dat nog ontzettender ellende hem aan
land wachtte, als hij eindelijk van de Toevlucht of was...
„Een krimpert meneer is een stinkert ; laat S j o e r d je
maar niet in de malingg nemen," lachte Lo d e w ij k tot F r a n k.
L o d e w ij k, een jonge matroos met cell rond, glimmered

204 -gezicht en dikke lippen, zat naast F r a n k op de lantaarn,
en lachte met dien schellen, schorren lach, then men in de
achterbuurten der groote steden hoort. Hij was nog de
straatjongen, of liever, om dat to kunnen blijven, was hij
matroos geworden en deed dus niets liever dan luieren, en
hierin had hij het zoover g ebracht dat Been leed hem dorst
naderen en niemand boos op hem was.
„De wind is al aan het krimpen sinds we voor 't
laatst overstag zijn gegaan en daar beneden aan de kim
wordt het zoo vies, alsof ze d'r in geen zes weken hebben
schoongemaakt. Ja die zindelij kheid S j o e r d, die kan ik
je niet genoeg aan raden," lachte hij voort.
„Blaffers zijn geen bijters," knipoogde tot F r a n k
S j o e r d, die tegen de verschansing geleund zijn pijpje nitklopte, de asch over boord werpend. Hij was een vlielander en vond dat men met een beer zoo niet mocht
lachen, allerminst hem mocht bang makers. Hij had wel
pret in dat straatj ongensachtige van Lo d e w ij k, zooals een
echte aristocraat ook wel een woord van het yolk merkwaardig vindt, zonder 't zelf ooit to kunnen gebruiken. IHij
voelde zich heelemaal aan den kart van meneer. Terwijl
Lo d e w ij k nooit aarzelde aan F r a n k zijn lichamelijke
meerderheid to laten voelen, had S j o e r d medelij den met
den bleeken F r a n k en was hij heel deemoedig mits
Frank ook het bleeke jongetje bleef, dat S j o e r d dan zoo
genadig kon patroniseeren.
„Als je een mensch niet sneer gelooft, S j o e r d, dan
mot-je tot je straf een Bier gelooven," lachte Lo d e w ij k,
„alloh, eilander laten de wolken ook je facie 's bekijken !"
Onwillekeurig zagen S j o e r d en F r a n k naar boven,
terwijl Lo d e w ij k grinnekend naar den horizon bleef kijken.
F r a n k zag niets dan een zwerm meeuwen, die om de
nmasten zwevend het schip bijhielden. Zij wendden telkens
hun scherpe kopjes, krauwden die met de roode pootjes
onder 't vliegen door, rilden dan over de elegance lichaampj es
precies lichtgrijze miniatuur-torpedo's en tuurden
altijd, altijd scherp Haar de touwen en katrollen boven
aan den mast.
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„Ja, L ode w ij k" talmde S j o e r d met een pittig lachj e
in zijn oog en „ik denk ook dat de loggers vannacht nog
wel een harinkj e zullen vang en."
„ Wil'k jon nou's wat zegg en S j o e r d? Ik wed dat jou
tante een vrouwmins is en dat, als j ij niet rij k wordt, het
je mankeert aan het geld." En daarmede ging L o d e w ij k
naar het vooronder.
Frank keek S j o e r d vrag end aan.
„L o d e w ij k won zeggen : de meeuwen kijken de steekboutj es na, dat zijn zooveel as de touwtj es om to revere.
De zeeman deukt dat de meeuwen hem dawn waarschouwen dat er storm op handen is en dat hij de zeileu mot
ergen.
„En dacht j ij van niet P"
„Den.ken is niet nendig as je 't weten. De zee slecht
al aardig of maar mist kan er altij d komen, vooral under
die Engelsche kust, waar ze den mist schijnen to fabriekeD."
„Dus L o d e w ij k had wel gelijk ?"
„Och dat jonge yolk heeft altij d gelijk, maar geven je
ze dan nog gelijk ook, dan vliegen ze van pure staatsie in
de lucht. Vooral as ze zooas Lo d e w ij k pas getrouwd zijn, dan bennen ze zoo geleerd, dat ze d'r eigen
vader niet meer kennen."
„Denk j e dat we mist krij g en ? Maar dat is toch niet
zoo erg als storm ?"
„Liever een jaar storm dan een dag mist. Vooral her
waar het krioelt van haringvisschers en vrachtvaarders. En
of ie komt ? Zoo vast als ie d'r al is. Kijk daar hebben
je 'm al, waar 't zoo vies wordt aan de lucht."
F r a n k verbaasde zich dat de mist zoo plotseling
opkwam. Te loef van de Toevlucht waren zee, horizon en
lucht reeds een. Brij ze massa en een matte melkzon, in dofrooden kring, stond schijnloos achter de aanschuivende
nevels. Aan lij wierp de mist zijn verdoffing voor zich nit.
Alle kleur was weg en alle Leven dood. Geen golf] e krulde
weer om en de zwarte en bronzen zee deinsde loom. Aan
bakboord wierp een zwarte stoomtrawler smookwolken nit
zijn pijp, als won hij den mist nog ontvluchten, maar de
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smookwolken bleven om hem hangen en hij scheen stil to
liggen op de zwarte, doode zee.
W ill e m, de oudste matroos, aan wal zoo dronken als
een schip, aan boord altijd klaar voor de parade, stak zijn
grijs en rood hoofd nit het vooronder. Met den misthoorn
onder den arm kwam hij op S j o e r d aan, brommende :
„pier hebben we de bootmansfluit van den duvel, en die
kan voor mijn part zelf de schuit gaan sturen."
„Dan kunnen jij het net zoo goed doer," bromde S j o e r d
terug, die altijd op voet van oorlog met W ill em leefde,
omdat de een altijd wilde wat de andere niet wilde. Heden
hadden zij met groot geweld geruzied om een puts, totdat
B e r t er bij was gekomen, die hen aan het lachen had
gebracht. Maar de oude wrok tusscb.en hen werd altijd
weer nieuw.
„Allemaal tibbeg oed, jodenbagage, paapsch vee en
protestantsche koekebakkers !" raasde W ill e m, met zijn
misthoorn naar voren wandelend.
Toeht ! klonk het met schor, bulkend geluid van de
voorplecht.
Ads opgeroepen vloog de mist aan en legde zich
om alles. In eens wend het kelderlicht en kelderkoude.
Soms, als de bleeke zon door de mistlagen trachtte to
boron, een valsche verlichting; dan dadelijk nieuwe mist,
dikker mist, doordrin gender koude. Ineens grafstilte zonder
de wijding van een graf, vervloekte stilte.
F r a n k griezelde.
Toeht ! bulkte het weer schor van de voorplecht.
Boeh ! klonk het dof en doodsch van den trawler.
Ahoeiehj ! gierde het van heel ver, een geluid eerst
zwaar en vol dan omhooggierend en vlijmscherp zich insnijdend in de lucht.
„Zeker de stoomsirene van Bull Point; 'k dacht niet,
dat we nog zoo dicht onder die Engelsche trust zaten, die
er nooit had moeten zijn," zei S j o e r d.
F r a n k zat met groote oogen to luisteren naar de
misthoorns. Al dat wederzijdsche waarschuwen deed hem
rillen. Want de wind was gaan liggen, zoodat de zeilen,
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met dof gerammel en gebonk van katrollen keen en weer
flapten. Waartoe diende dus dat waarschuwen ; er was
Loch g een slag to doers zonder een aasj a wind! Er was
het was precies als het leven. Vandaag
niets to doer
doode mist, morg en levenwekkende bries en nets er aan
to doen, nemen zooals het komt ; een dwaas die beproeft
jets to doers. J-a, gezellig worden, dat kan een mensch.
S j o e r d was bij Will e m gaan staan ; de angst had hen
bij elkaar gebracht, wat de blijdschap, niet had gekund.
Kijk, daar stond zelfs de hofineester bij den roerganger,
die anders elkaar altijd in den staart beten. Maar ze waren
wel zoet, maar niet vroolij k. Niemand zei een woord.
Alles werd klam, nat, en het begon reeds eentonig op het
dek to druppen. De schemer kwam snel op en de waarschuwende sig nalen riepen vaker. De stoomsirene van
Bull Point was niet weer to hooren, zoodat pier dus een
sterke stroom van de trust of moest zijn, maar nieuwe signalen werden vernomen, soms verweg, sours zoo vlak bij,
dat men het schip meende to kunnen tasters. . . . en dan
weer alle g evaar voorbij, precies als het levee.
Lo d e w ij k Book op uit het vooronder ; groot en donker
tussehen de twee lantaarns, die hij kwam uitzetten ; groen
licht voor bakboord, rood lieht voor stuurboord. Toen hij
gereed was, keek hij over de verschansing hoe de roode en
groene stralen met moeite even in den nevel prikten, en
ging zonder &n woord peen, als zijn eigen werk minachtend,
dat Loch niets gaf. Dit licht, dat Been licht kon geven,
maakte F r a n k nog wanhopiger. Was hij nu hiervoor op
zee het leven ontvlucht, om nu door de zee zich al de
ellende van het leven to laten voorzeggen ? Niets kunnen
doers, terwijl er zoo oneindig veel om en met je gebeurt de
heele omgeving volschreeuwen van je waarschuwingen en zelf
misschien die eene niet hooren, die je wilde behouden voor
den dood ; lichten uitzetten, zelf de donkerte inzeilend, of
liever invallend, instrompelend, was zoo niet het levee a En
toch zei hij zich, dat de zeeziekte van de ziel nog erger was
dan die van het lichaam, dat hij dit gevaarlijke leven Loch
ook als het mooie leven moest kunnen zien, en die zeeziekte
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van zijn ziel moest kunnen afschudden. Bat vrij zijn en
meegenomen worden ; dat op wacht staan, dat zorgen en
voorzorgen en Loch weten, dat alles onverwacht komt,
wonderlijk is; dat door en door dramatische levee, hij gevoelde het weer dan hij het zag, dat moest toch mooi zijn.
Kon hij er maar eens &n uur los van zijn, Bens &n centimeter boven staan. Niet alleen er zich in schikken, er
een zoeten vrede mee hebben, maar er vroolij k onder
kunnen zijn. . .
hit den nevel was B e r t ineens op hem toegekomen ;
deze was geheel in het oliepak, met den zuidwester diep in
den n ek, en zijn stem klonk lachend : „Zie je, dat is nou
jè weertje. Allemaal ineens opg emarcheerd. Tegen misthoorn en oliepak kunnen ze niet, dat goedj e ! Als 't meenens
wordt dan poetsen ze la plata, en laten 't zaakj e aan ons
over. Bus nog maar geen mormoon of monnik worden en
klaarstaan om je aan je confrater vast to klampen en op
hem over to springen als die je belieft aan to varen."
„Je noemt daar nog al zoo iets."
„Waarom niet? Het toetert me dunkt aardig genoeg
van alle kanten ; we zitten pier dik in de visschers en
vrachtvaarders. Maar je hoeft niets to doen ; da's juist
het prettige ; je moet maar gemoedereerd afwachten, of zoo
een je wil hebben of niet."
„Wat je maar pretti g noemt," lachte F r a n k flauwtj es.
„Nou, je kunt ook nog je oogen gaan dicht waken
maar dan aangekleed op je kooi en je zwemgordel op
je lij f !"
„He ?"
,,Ik doe 't ook als ik straks ga slapen en de bemanning ook," zei B e r t, ernstig fluisterend.
Met een zucht stond F r a n k op, strompelde en stommelde naar beneden en legde zich gekleed to bed, zich
dekkend met zijn zwemgordel. Het gevaar werd hem daardoor nog reeeler, maar B e r t had gelijk : E 1 i z e op het
hordes bleef uit ; hij deed niets dan luisteren naar de misthoorns. . . Eindelijk sliep hij in . . . op eens vloog hij
overeind, greep bevend den zwemgordel en haastte zich,
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in den donker tegen alles aanstommelend, de kajuit nit.
Hij meende elk oogenblik den schok to zullen voelen, of
reeds to moeten worstelen tegen 't hem overdelvende water,
want men had hem immers geroepen P Maar, niets to hooren
dan den misthoorn en dan een stoomfluit in de verte als
antwoord. Zou hij maar gedroomd hebben, dat men hem
hij luisterde even aan het
riep ? Wacht, boven stemmen
trapgat j a, maar g een zenuwachtig g eschreeuw ; het
g ewone, gedempte g esp•ek van de wacht, die zacht spreekt
om de slapende bemanning die straks de wacht heeft niet
to storen. Dus g auw den zwemg ordel weer teruggebracht,
en daar hij toch wakker was, nu eens boveu gaan kijken.
Het was er vuil d tzister. Urn de lantarens eexi paar vale lichtplekken tegen eca undoordrin g baren muur van revel aan;
^ vera1 op bet lek eeu adagio-gedrup, sums in eel allegro
verslaande als de uatte zeilen even op en nee • flapten ; nit de
duodsehe leegte doemden ineens spookachti.g groot op de
eukele ding en die to zien waren. Hit het g esprek, vlak bij
hen gevoerd zonder dat hij de personen zag, herkende hij
ale stem van den hofineester, bekend om zijn allerijselijkste
verhalen : „eu die ueef van me kon zwemmen als een duiker1 lok, en toen was ie zoo rejaal mu de zwemgordels aan
zijn kameraads to laten en z'n eigen een lijn om het lijf
to bindeu, dat ze hem dan aan die lijn aan boord konden
halen. Maar wat gebeurt er P Daar liep een sterke stroom
van het schip of en hij moest uit alle macl.t zwemmen om
niet weg to drijven. En door het zwemmen zakte hem de
Iijn van het lijf naar beneden, en net Coen de lijn hem om
de voeten zat, daar beginnen ze aan boord to halen. Toen
riep-ie nog 't was net zoo stikdonker as non dat
z'm niet halen zouden, maar of z'm niet verstonden of been toen z'm aan boord haalden was
g repen, ze haalden
ie net dood, met het schuim op den mond."
„Schei toeh nit met je garnalenpraatjes," was dat niet
de stem van S j o e r d? ,,je motten den duvel niet op visite
v ragen."
.,Dacht je dat ik je lapjes aan de ooren wou zetten ?"
„Keen, je wouen alleen zegg en dat je zoo bang bent
^J. E. lI 8
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als een bibberaal, misschien nog banger dan meneer v a n
Y p e n ho v e met zijn bleeken news, maar nou weten we
het al."
„Nou, en ik sta dan liever met vliegend weer in de
kokende branding dan dat ik hg to wachten op een aanvaring."
F r a n k had nu genoeg gehoord. Als nu die z.g.n.
onverschrokken zeelui zoo bang waren op zee, wat zou hij
dan, die nooit liefde voor de zee had gevoeld of voorgewend ? Even stil als hij gekomen was liet hij zich de
kajuitstrap afzakken. Hij had nu het uiterste van moedeloosheid bereikt. Hij was naar boven gestoven om nog
to vechten tegen dood en vernietiging. Hij daalde naar
beneden in de zekerheid dat er niets was to vechten, dat
er niets was to weten, dat er alleen was angst, vervaarlijke angst en dat men lien niet kon, niet mocht uiten.
Bulk maar misthoorn, gil maar stoomsirene, wat gaf het als
hij er toch aan moest gelooven ! Geen macht schoof den
nacht voort waar hij in moest. Met gesloten oogen liet
hij zich met de slingeringen van het schip door het gang etj e vallen. Nu eens hield hij zich rechtop tegen het
beschot, dan waggelde hij een paar stap voorwaarts en
eindelijk liet hij zich op zijn bed vallen. Zou hij den
zwemgordel weer tot deken nemen ? Waarom zou hij het
totdat op een schor signaal zijn hander krampachtig den
zwemgordel op zijn lichaam trokken. Hij lachte wat: dus
toch niet willen doodgaan ? Dreigde dan niet het dof tegen
zijn kooi aan klotsende water met den dood ? Was dan
niet dit zonder gang of stuur op en veer zwaaiende schip
voor den dood ? Zagen die bange mannen niet reeds den
dood naderen ? F r a n k opende de oogen. Hij probeerde
eerlijk to weten of het zou wezen de dood. „Neen", zei
hij kalm. Wat dan ? Het was nacht en angst, en het bleef
angst en nacht. De dood was er en de dood kwam. Maar
hij Wilde het licht en het Leven. Hij kon den dood niet
eerlij k willen, al zou hij hem uit angst gewild hebben.
De wil om to leven was eerlij kheid ; de wil om den angst
in den dood to ontvluchten was weer angst. Hoe dien
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angst weg to duwen in deze omgeving van puur angst P
„Bidden" zei hij kalm. Hij verwachtte dat er jets zou
gebeuren. Maar er gebeurde niets. Een oogenblik, een
eeuw wachtte hij, maar er gebeurde niets. Zou hij dan
ook moeten willen bidden P Ja, en hij sloot de oogen en
vo uwde de handers maar daar hoorde hij B e r t lachen,
W i 11 e m vloeken, den hofineester klagen, zichzelf zuchten,
ach, en hij kende immers niet Hem die het leven is en het
leven geeft, dus kon hij niet ! Maar opeens scheurden weer
de schorre signalen de stilte van den nacht, en begon zijn
hart weer to kloppen, en met een uiterste inspanning, op
zijn t , den bijtend, d uwde hij alles weg: B e r t, W i 11 e m,
ziehzelf', die signalen, schoof hij dat alles weg, alsof hij een
g ordijn wegschoof. En het werd licht voor zijn g esloten
oog en, Pen vreemd, ong ezien licht, en hij hoorde zijn woorden : „Neer help me, ik ben zoo'n stumpert ; Heer help me
Loch !" Het bleef alles zooals het was; evenwel moest zijn
eerlijkheid bekennen, dat hoewel er niets gebeurd was, er
Loch alle y g ebeurd was. Hij was lets weer F r a n k geworden, m eer de F r a n k van vroeger, of neen de F r a n k van
de toekomst, in elk geval hij was meer F r a n k geworden. Hij rekte zijn moede lichaam in een zalige onverschilligheid nit en liet zich door de Toevlucht in slaap
wiegen, lachend om den nacht en om dat g etoeter op zee...
...Weer vloog hij verschrikt overeind, greep den zwemgordel en stommelde, met de zekerheid van dagelijksch
werk, in den donker de kaj uit nit. Zeker, men had hem
geroepen. De misthoorn weer de misthoorn en geen
antwoord ! Boven was de mist een weinig opgeklaard. Het
was vol op het dek, allen barsch-zwijgende reuzenspoken.
„Heb je me geroepen ?"
ah, 't was S j o e r d die gedempt sprak
,,Ja meneer"
„we hebben geen stuur en die daar..."
Even een groen flikkerlicht door den. nevel „maar die
steekt ons toch de loef af..." vroeg Frank.
„Daar is 't roode licht ook al, hij slaapt of is dronken,"
concludeerde Sj o e r d, ij zig kalm.
onophoudelijk klonk van de voorplecht de misthoorn.
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„Boot uitzetten !" klonk van het roer B e r t 's stem,
zoo rustig, alsof hij op het IJ aan het oefenen was.
F r a n k had zijn zwemgordel dichtgegespt en een paar'
stappen naar B e r t toe gedaan.
„Wij stroomaf drijven, en hij stroomop in ons insnijen;
als dat niet wat wordt !" laehte B e r t, zijn oliegoed van
zich werpend. Blootshoofd stond hij in de hemdsmouwen
aan het roer. Zijn groote ooggen fonkelden geweldig, als
commandeerden zij die Toone dommekracht, die daar zoo
dom-wreed en overmachtig kwam aanbruiseu orn in den
moment zooveel arbeid en levee onder den voet to loopen,
op zijde to gaan voor de Toevlucht. Op 't laatste oogenblik
beantwoordde een brullende stoomfluit den misthoorn. Een
kleine zwenking van het stoomsehip, een klein tochtje, dat
de Toevlucht even deed luisteren naar het roer, spanden
op het laatste oogenblik de hoop op het allerhoogst, dat
men de aanvaring nog zou ontloopen en toen de zwarte
reuzen-overmachtsm.assa over de Toevlucht. Een gescheur,
gekraak, gevloek, geschreeuw... en F r a n k voelde dat hij
to water lag. Voor dat naderend gevaarte was hij teruggeweken, gesprong en op de verschansing, en toen dit j uist
zijn Steven vlak naast F r a n k in de Toevlucht zette, had
hij het met uitgebreide armen willen tegenhouden en was
toen door den schok in zee geslingerd. Door den zwemgordel
dadelij k nit het water opgebeurd zag Frank het schip met
de in zijn voorsteven gehaakte Toevlucht stroomop doorloopen, al was het met gebroken vaart. Hij daarentegen
voelde zich stil liggen, stroomaf drijven, midseheeps, reeds
bij den achtersteven, zonder vat to kunnen krijgen op den
gladden romp. ,,Help! help !" riep hij, maar toen hij g een antwoord kreeg, bedacht hij in wanhoop dat iedereen op de voorplecht was. Plotseling werd het lichter om hem; hij was onder
het donkere schip uit en voelde zich in de open zee drijven.
Er ging een kalme defining, zoodat hij kon rondzien,
niet versuft door stortzeetjes. Een oogenblik had hij een
wild genot dat hij ook een aanvaring had beleefd en niet
op zijn bed zou sterven. Maar toen hij de diepte onder
zich voelde en zich zag afdrijven, begon de angst hem to
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jagen. Verwoed Bing hij zwemmen, eerst stroomop om het
soup nog to halen, Coen even verwoed stroomaf om het
&chip niet meer to zien. Toen lachte hij krankzinnig over
zijn dwaasheid en schreide van angst, woede en schaamte.
Bah, wat greep die zee hem van alien kanten aan i Hij
worstelde om die hem omsluitende zee to ontvluchten, hij
sloeg, beukte, ranselde ze, zwom dan weer verwoed om
daarna even to rusten, maar nit zijn rust weer opgejaagd
to worden door zijn angst. Eindelijk was het vel van zijn
wingers a fg eweekt en Sneed het zoute water hem door het
vleeseh. Nu en clan zwom hij nog, maar als uit doodehjk
vermoeiden angst. Dan lag hij weer in elkaar gevouwen op
zijn zwemgordel, versuft van angst, thet meer wetende of hij
wilde levee dais sterven. Daar dreef hij op jets toe --- rnaar
het duurde, diunrde ontzettend ! ioewel to moede, zwom
hij er nog been. Ha, daar had hij het! Een tonetj e met
eeu vla g getj e er op; de jool van een haringvisscher :' Hij
v oelde zich veilig en sloot g limlachend de vermoeide oogen.
IV
Versehrikt opende F r a n k wijd de oogen. Hu, hoe
donker ! Jicb oprichtend en om zich tastend sloeg hij zijn
hand tegen een kooistijl. Pekellucht opsnuivend en gezang
hoorend beg reep hij het al: hij lag to kooi op een haringvisscher ; in het ruin stond de haring en in 't vooronder
hielden de visschers hun avondkerk voor ze gingen slapen.
Hij luisterde naar dat daverende gezang, dat met het schip
meezwierde en zwaaide en draaide en steigerde op de golven. Hij knikte, zich B e r t s gezegde herinnerende : „net
of je Geuzen hoort zingen." Hoe bekend klonk die melodie ;
was dat niet : „geloofd zij God met diepst ontzag", dat hij
als jongen zoo vaak had meegezongen ? Ja, ze waren nu
aan de laatste regels :
Hij kan en wil en zal in nood,
Zelfs bij het naadren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Nu werd het stil. Vermoeid liet hij zich op 't kussen
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vallen. Bah, was dat nu „volkomen uitkomst" ? hit de
Toevlucht in zee, en nit zee in de haring, brrh ! Hij betastte zich, en bah: zulk grof goed had hij nog nooit aan
zijn lijf gehad ! Hij balde zijn vuisten, sloot de oogen en
verzekerde zich zelf ze wel nooit weer to willen opener.
„Most meneer er nou niet uit? 't Is 'andzaem weertj e. "'
F r a n k keek verschrikt uit zijn kooi. Daar stood
in het traplicht een wager manneke, met helder blauwe
oogen, een jong geelig schippersbaardj e, ringetj es in do
ooren, een blauwe trui om de breede Borst en een road,
groen verschoten hoedj e op het eigenwij ze hoofd.
„Is u . . ." begon F r a n k, tot een valsche kaaier zijn
hoofd tegen den kooistijl aanbonsde en het manneke tegen
den wand aanplakte, waarop hij vervolgde : „ben je de
schipper ?"
„Dus geen Engelschman !" constateerde het manneke
met harde, zangerige stem.
„Hoe kwam je daarop ?"
„Bleek facie, snor waar de kleur uitgekookt is, heerenkleeren, waar in Holland nog geen bedelaar mee zou durven
loopen."
Frank trachtte to lachen .
„Blie toe" vervolgde het manneke „'k wil ook liever
koffiedrinken, dan met steepen gooier."
„Haringvisscher ?" vroeg F r an k, 't vervelooze kajuitje
opnemend, dat rommelachtige schippersdierbaarheden als
waterlaarzen, kompas, scheepsklok bewaarde in een vieze
pekel-atmosfeer.
„vlaardingen 429."
„429 !" schrok Fran k, want dat was L i e v en s' logger!
Kon je dan nooit je eigen kleine kringetj e ontloopen, en
moesten dan altij d de bekende oogen je achtervolgen ? Hij
keerde zich bruusk om en beet zich op de tanden van
woede, dat er zoo vangballetje met hem werd gespeeld door
spottende machten. Hij lachte zich uit dat hij gisteren
gebeden had. Opeens richtte hij zich, door een afschuwelijken stank halfzeeziek gemaakt, op. Daar zat de schipper,

215
de ellebogen op tafel, met een oud houten pijpje het kajuitje
vol rook to blazen ; en in zulk een hol moest hij slapen ?
Hij kuchte en keek verontwaardigd, maar de schipper keek
breed-uitlachend, en Coen F r a n k verlegen werd, vroeg hij:
„mij opgevischt ?"
„Net aen de laetste joon; je was de eenige visch dien
we vannacht hadden," lachte de schipper net een vies
gezicht.
„En wat nu
„Zeg dat nog 's."
,,Ga je gauw terug ?"
,,Belange-nae nie'. eve komen net uit, voor de derde reis."
„Is --- eh L i e v e n ... waar is je stuurman ?"
,.Met de 'Oop mee."
,,Eh ?" vroeg F r a n k, voor 't eerst vat opgennonterd.
.,De Hoop, wat is dat :'"
„'ospitael-kerkschip van Amsterdam eh :} k.wam bij tijds
in zicht, want de stuurman dolde van de koorts."
„Waarom heb j e 'm dan niet aan wal g ezet :'" vroeg
F r a n k, niet nit belangstellingg naar L i e v e n maar om wat
sneer van dezen to hooren.
„Om op en neer to blieven vaeren om drankj es to g aen.
haele ? Dank 'oor, 'k ben g een busdokter of apothekersjongen."
„En als je dat zelf eens overkwam ?"
„Vaeren tot je vol bent of je proviand op is en verder
geen nieuws ; en wie er dan tusschen nit wil knijpen, moet
het zelf maer weten. Aan den wal zet toch ook niet de
heele fabriek stop, omdat er een moet doodgaen ?"
„Skipper her is de kleeragie ; de wollen kleeren mot-ie
maer aan 't lief drogen."
F r a n k keek om den hoek van zijn kooi wie toch zoo
zorgzaam aan zijn gezondheid dacht. Daar stond een bom.bazijnen jongentje want niet alleen zijn kleeding, maar
ook zijn manieren en drieste oogopslag waren van bombazijn —
met zijn linnen en lanel, en hij Wilde hem toesnauwen er
met zijn bombazijnen vingers of to blijven, maar bedacht dat
hij hem moest bedanken en een fooi geven. van erg ernis

216
trok hij zijn hoofd binnen en wendde zich om, terwijl
hij den schipper hoorde zeggen : „Leg maer op taefel, meneer
kruipt zoo wel uit kooi." Eerst ging de jongen weg en
daarna de schipper, die blijkbaar hem gelegenheid Wilde
geven zich aan to kleeden.
V.
De eerste dagen op den haringlogger lag en op F r a n k
als zwarte nachten van enkel verschrikking.
Reeds onder het verkleeden was de zeeziekte teruggekomen en then h'ij zich het steile trapje had opgeheschen
om frissche lucht to happen, had hij direct gezien, dat de
zeeziekte op de Toevlucht enkel frischheid was geweest bij
de zeeziekte die hij op den haringlogger zou meemaken.
Want alle vuile vischwinkeltj es van de heele wereld bij
elkaar konden onmogelijk die lucht van bedorven pekelharing geven, die hier heerschte. Op het dek was alles
glibberig van de „gelle", een dunne, brume modder, die het
loopen op dien huppeleuden haringlogger met zijn lage
verschansing voor niet-zeebeenen bijna onmogelijk maakte.
De groezelige manners, van boven tot beneden ingesmeerd
met gelle, platsten er op hun glibberigge klompen door, als
arbeiders door beslikte straten. Zij hadden hem gegroet
met tartende, spottende oogen, genietend van hun meerderheid en kleine J a n had, na een aanloopje, over de gelle geglibberd om hem to laten zien, Welke goede zeebeenen hij al
had. En door de gelle glinsterden de haringschubben. Op
de muts der manners, aan het hout- en touwwerk overal
kleefden de haringschubben ; kleine Jan had er op het puntje
van zijn neus, en F r a n k twijfelde niet of ze zaten ook op
den top van den grooten mast. Allen en alles zei : Wij
gelooven in den haring en er is niets dan haring.
Het ergste was dat deze vieze haringwereld maar een nietig
uitzonderingetj e was op die frissche wolkenwereld en die dansende golvenwereld boven en om hem, en hij Loch die vuile
omgeving niet kon ontvluchten voor die reine, Welke hem
aan alle kanten omgaf. Met een uiterste iuspanni.ng platste
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F r a n k door de g elle om aan de voorplecht wat frissehe
lucht to snappen. Werkelijk verkoelde de breede wind zijn
warm hoofd, maar uu kwam door de hoogere dansing en
der voorplecht de zeeziekte dubbel op. Zoo moest hij
terug en zag net afgrij zen dat hij ook al Belle aan zich
kreeg, aan ziju Schoenen, aan zijn jas, dat hij zelf ook een
drag er werd van die afschuwelijke harin glucht. O, gleed
hij maar van dat g libberige dek in zee, hij zou niet nzeer
zwemmen, inaar zich zalig laten zakken ! Maar natuurlijk
die ultkomst, die zoo voor de hand lag, kwam niet en
zuchtende liet hij zich het steile trapj e afzakke u, wat hem
a1 weer gelle en scliubben bezorgde. En daar beneden, hoe
•r( )ezelig was life; daaar ! Dad- vervelooze }ioutwerk vuil alsof
liet sinds *j as r en dad; in de pekel had g elegen ; die griezehge kooi - -- eigetllijk de kooi van L i e v en ; e» zijn plaats
a nn het v leze tah It j e vol kriiig e11 --- eigenlij k. de plants
vaii L i e v e n ; bah, h was al even afschuwelijk als die

omiijste fotografietjes van een verschoten vrouw met schrikoogen en allerstijfste kinderel1, de dierbaarheden van den
schipper. Ned, pier was het niet uit to houden ! Zoo
was hij weer naar boven g estrompeld en dan voor verandering
naar beneden, -t otdat hij even vol g elle en schubben zat als
kleine J a n. versuft lag hij in de kooi, toen hij teg en den
avoud wakker werd van een nieuwe prikkelende lucht. Er
hiug een branderig e, lauwe olielucht. O, ze waren nan het
haringbakken, het „braadjie" voor het avondeten. Als een
Steen lag die olielucht op zijn znaag ; zijn keel werd dichtgeknepen en hij zou zoo stikken. In den donker kroop hij
naar boven. Maar alles wat hij aanpakte was vet, alles
kleefde als een g roote, g ebakken haring. Boven fl onkerden.
de sterren aan den donkeren luweelen hemel en de onafzienbare zee zong zichzelve een wiegelied en hij zat hier
opg esloten in deze vuiligheden. lit het vooronder schoot
een reep iainplicht naar boven en hij zag de manners een
voor eeu verdwijnen in hun zoogenaamd „orgel". Onwillekeurig daalde hij ook af. Hij trapte kleinen Jan biju.a op
't hoofd, want diens plaats was de onderste trede der trap.
Even ontwaakte hij nit zijn sufheid door het fantastisch
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gezicht van het orgel. De van den zolder slingerende lamp
wierp felle schamplichten en schaduwen op die ruwe gezichten
en de warmte gaf een oogenblik een huiselij ke aandoening,
en met een mat lachje nam hij zijn plaatsje, ingeruimd
naast den sehipper. Maar spoedig verwenschte hij zijn moed.
Hier was behalve haring gebakken, ook nog spek met
erwten of zoo iets walgelijks gekookt ; her sliepen zoo'n
man of Lien in die kooien, volgepropt, met hun oliegoed en
sterkriekende vetlaarzen ; pier stoomden ze met hun neuswarmertjes 't orgel vol met een rook, scherp als hooismook ;
hier was het heelemaal niet to harden. Ondertusschen had
kleine Jan de bijbeltjes rondgedeeld, en Coen die uit de
zeildoeken omslagen waren genomen_, begon dat psalmgebrul
op de maat van den dansenden logger en F r a n k was
opgestaan, en, na eerst, Coen het schip een valschen kaaier
maakte, tegen de trap gekwakt to zijn, Haar boven gekropen
als een geslagen hoed. Hier had hij, tegen den mast geleund,
de vuist gebald tegen den hoogstaanden hemel en de sterke
zee, en zijn machteloosheid verwenscht.
Laat op den middag was F r a n k verfrischt wakkergeworden, verbaasd Been zeeziekte meer to gevoelen. Hij
had eenige grauwe erwten gepikt, en waarlijk het dansen
van den logger ging hem in de beenen zitten. „Was je
maar eerder zeeziek geweest, dan had je eerder de pret
gekend van 't niet meer to zijn. Je moet de nare baantjes
v6or je meerderj arigheid doormaken," lachte hij. Op eens
werd hij stil. Hij dacht aan Lie v en, die nu al wel op den
bodem der zee zou liggen, naar de schipper hem verzekerd had.
Waarom die dieplevende L i e v e n dood, en hij, oud wrak,
lev en ? Was er een Wil achter zijn leven, die hem dwong
voort to leven ? Riliend bedacht hij zich gebeden to hebben
op de Toevlucht. vas dat auto-suggestie geweest, bangigheid
voor den mist en gevolg van de zeeziekte ? Hij zette zich
aan tafel en staarde v66r zich, de hand onder het b oofd.
Hij gevoelde zich klaar van hoofd, en hij wilde echte, zuivere
waarheid. Doodgaan goed ; levee goed ; maar wat zou.
dat doodgaan of leven voor hem, voor hem Frank Y p e n-
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ho v e zijn ? Langzamerhand zag hij twee verten, beiden
vaag en toch zeker.
In de eene verte was het: F r a n k Y p e n ho v e van.
Rengerskerke en B e r t en T a n t e en misschien E ii z e, en
alle menschen waren er alleen om hem; dat was het leven
van de academie, voortgeleefd in prettige drukte ; een leven
van wederkeerige complimenten, waar van hij en iedereen
de leegte zag en ; een leven van spel, allerlei spel, grappig,
tragisch, sours ook vervelend spel; een levee dat eindig de
in verveling, in vervelende drukte onl de verveling niet to
g evoelen, maar in een verveling, die j e met vele mensehen
decide, een gezellige verveling.
In de andere verte was het: die Wil, die alomwerkende
Wil, en die Wit werkte alleen op hem, Frank Y p e n h o v e
van Rengerskerke ; B e r t en de schipper -- deze en alle
menschen konden met hun alien hem geen centimeter van
zijn plaats krijgen ; hij was vrij van iedereen, maar een slaaf
van dien evil, die hem zou brengen, niemand wilt waarheen ;
dat was het leven van zijn kinder] wren, van zijn bidden op
de Toevlucht ; dat was een ontzagli jk onberekenbaar leven,
wonderheerlijk, of ontzettend-afgrijselijk, niemand kon het
zeg gen ; dat was het leven van een on eindig waagstuk.
Wat zou hij kiezen ?
De gezelligheid in de conversatiezaal van het leven, of
de gevaren van de woestijn-eenzaamheid des levens ? De
veiligheid van het bedompte levee achter de vensteren der
conventie, of de zon en den regen, onverhinderd maar ook
onbeschut ? Meespelen de gezelschapsspelletjes des maatschappelij ken levens en inisschien zoo goed spelen dat men
tenminste zijn spel voor ernst held, of spellebreker zijn en
zeker uitgelachen worden en misschien to laat inzien dat
zijn afscheiding van de menschen hoogmoed was ? .. .
Met een ruk stond hij op, sloot zijn vergezichten of en
joeg alle vragen zijn ziel uit. Kom, de vensters open en
welkom geheeten aan wat voorhanden is. vat drommel,
baker of catechiseermeester kon hij nog altijd worden ! Hij
had Loch die rommel, die men het leven noemt, niet bij
elkaar gezocht ; een oude jood mocht ze, voor zijn part,.
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sorteeren, hij zou er van nemen wat hem beviel en daarmee
nit. Maar, dan zou hij mislukken, dan zou hij slecht
worden !
„Dat zeit Tante, en misschien heeft ze dat E ii z e ook
al vborgewauweld, maar ik dank je dan voor dat gezeur,"
lachte hij „we zullen er vierkant op los leven, ouwe jongen, en road door het leven rollen en wie op stelten wil
loopen moet het dan maar weten."
„Nou je moeder zel d'r zeun 'ezond werom 'ebben."
F r a n k keek verschrikt om.
Daar stond het schippertj e ben eden hem wat een pittig
kereltje was het toch ! en dat vroeg hem of hij straks me
de netten ging uitzetten.
,,Naha," lachte F r a n k „dat zou een aardige visch
zijn die jelui gisteren gevangen hadt, die zelf weer visschen
voor jelui ging vangen ! Neen schippertj e, dat doe ik niet,
want dan werd het to mooi op de wereld. Dan werd de
zelfverloochening to zeer beloond en bracht de liefde to
veel reute op. Neen ik wil je blijven oefenen in alle
christelijke en maatschappelijke deugden door niets voor je
to doen dan je erwten op to eten en wat van je to lezen.
Je hebt Loch wel wat to lezen P"
„Nom, da' wil me ereis wonderen of jou skeepj en een
b'ouen reis maekt. Is me dat 'n overdaedig e wind !" lachte de
schipper die uit een laadje Frank het verlangde aanreikte.
„Hoe kor je daaraan P" vroeg deze wat traktaatj es nit
elkaar schuivend.
„Van de 'Oop" zei de schipper, een pijp aanstekend.
F r a n k had under de traktaatj es ook een paar oude
couranten gevonden of liever nieuwe, want er waren er
twee bij van dien tijd dat hij reeds op de Toevlucht was.
„Nu, geluk met je netten ! Als ze uitstaan kom ik wel
Bens kij ken," zei hij het zich gemakkelij k makende en de
eerste courant breed uitvouwende.
De schipper ging weer naar boven en F r a n k las met
het grootste belang wie er wethouder was geworden to
Lutj ebierum en wie minister to Athene, en hij vond het
bepaald vermakelijk to vernemen dat de varkens en kalveren
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prijshoudend waren geweest to Gouda. In de advertenties
vond hij voor het eerst van zijn leven eon goudmijn, waarnit hij fantasie na fantasie opdiepte.
Zoo ontvouwde hij in de rosig ste stemming de tweede
daar er geen derde bleek to zijn
courant en besloot
die heden van achter naar voren to lezen, om ze dan morgen
met nieuwe belangstelling van voren naar achteren to kunnen lezen. Dus eerst de advertenties. Vooreerst de vermakelijkheden, dan de versnaperingen, voorts de geldbeleg g ingen, eindelij k de familieberichten : g eboorten, huweWat P
1 ijken, sterfgevallen. Maar wat P
}ij was opgespr j i ig en als doorstoken, hij , prong teg en.
den wand als een hezetene, jankte geluiden waarvan hij
zelf schrikte en die hem toeh verhehtten, en ei.ndigde met
ineengezakt naar de courant terug to waggelen en net den
flood in zijn oogen to herlezen :
„Loden overleed op het kasteel De Duinhorst ender
Burgh bi j IIaamstede, na, eon kortstondig e ziekte Freule
Eli i z e Il e r m i n e L on f f a e r in den ouderdom van 25 j aar."
Twijfel was onmogelijk. Twijfel was ook onnoodig,
want hij gevoelde : dit was waar. Binds E ii z e zoo zonder
opwinding, als eon felt, g ezegd had: „'t is eon moord, eon
moord", sinds tante zoo tragisch gedaan had,, was hij
innerlijk er van verzekerd geweest, dat dit zou gebeuren.
Van dat oogenblik was zijn leven geknakt geweest, en
nu zag hij hot; o, waarom to laat P waarom to laat ?
nu
nu zag hij het: hij had Eli z e niet mogen verliezen.
Met een alleswotende helderziendheid staarde hij zijn
g eheele leven door en altij d, alti j d was E ii z e zijnn ziel
geweest, zijn g eweten, zijn hart. Wat hij nog geworden
was, hj was het door E ii z e geworden, wat hij nog had
kunnen worden, hij had het allen kunnen worden door
E ii z e, die de achtergrond, de basis, de groeikracht en de
richting van zijn leven was geweest. En toen hem dit
onbarmhartig duidelijk was geworden, boog hij het hoofd
op tafel en snikte het nit.
Eindelijk beurde hij het hoofd op en zag den schipper,
die hem stood aan to kijken, als moist hij alles. Zicb
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hieraan houdende dat de schipper toch alles moist, begon
F r a n k hem alles to vertellen en toen hij hem alles verteld
had, zei hij scherp : „Een moordenaar zie je, een moordenaar
van zijn eigen ziel."
De schipper die hem doordringend had blijven aankijken
Bing nu zitten. Hij wilde waarheid met waarheid betalen,
begreep ook dat F r an k niets aan zijn woord zou hebben
als hij hem zelf niet kende, en zoo vertelde hij aan F r a n k
het leven van K 1 a as de Z w art, den huidigen schipper
van Vlaardingen 429:
Meneer moest maar niet schrikken; maar K 1 a a s
d e Z w a r t had in de gevangenis gezeten. Toen zijn
broer J a n, de kostwinner van zijn oude moeder
Fr an k merkte op hoe nadrukkelij k-lief kozend die
moeder altijd oud werd genoemd --- ook de schande
van ziju oude moeder was geworden door den drank,
had K 1 a a s haar met zijn bravigheid willen kronen.
A.11es goed, zoolang hij nog thuis zat, maar owee Coen
hij op zee ging ! Want even zeker als het was dat elk
net dat J a n aanraakte vol visch zat, even vast zat er
in dat van K 1 a a s nooit nog een spiering. Zoo goed
als, zoodra de bloei in 't water kwam, ieder schipper
J a n zocht aan to monsteren, ontliepen ze K 1 a a s, want
op zee hadden ze geen brave zoons maar fflinke visschers noodig. En zoo bracht J a n trots zijn drank,
de grootste besommingen thuis en K 1 a a s met al zijn
braaf heid niets. Toen hij met G err it j e had willen
gaan loopen, die hem best kon lij den, had ze hem
geweigerd, half schreiende : „K 1 a e s je 'ebt visschers
en je 'ebt missers", niet durvende met hem voor den
dag to komen. Daarop was K 1 a a s ziedend geworden
en met een paar jonge klanten naar Schiedam
getogen. Toen hij boven water kwam was zijn schip
uitgezeild en toen dat nu met een enorme vangst
terugkwam, kon hij wegens desertie de cachot in.
Daar was zijn bravigheid hem afgevallen. Nauwelijks
weer in de wereld, of iedereen had hem laten gevoelen
dat vergeving de basis van het leven is. De oude
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moeder had hem getroost, en dit scheen Naar nog weer
goed to doers, dan dat hij zooals vroeger Naar
troostte. G e r r i t j e had met hem voor den dag durven
komen en en de haring had zijn netten uitgezocht. Hij was zelfs fortuinlijk geworden, en eindelijk
schi_pper van dezen douwlogger. Maar nu liep het
weer mis. Het scheen of zijn bravigheid zou terugkomen, want er was geen haring to vinden op de heele
zee. Ze hadden weer vaten victualie geleegd, dan
haringvaten g evuld. Het yolk, dat van de zomerverdien.ste den winter moest doorkomen, was narrig en
zou liever met de leege schuit naar den kelder gaan
dal to Vlaardingen komen 0111 uitgelachen to worden
en de hunnen to zien hongerhjden. En G e r r i t j e
was dan toch ook maar een vrouw. De reeders zouden
hen zeker ontslaan, en hij zou moeten teren op wat
J a n verdiend had voor de oude moeder.
F r a n k had al harder en harder zitten luisteren naar
die blatende verhemelteg eluiden van den Vlaardinger. Hij
was zelfs op het einde F r a n k vergeten, en zag dat niemand
er nog zoo voor had gezeten als H 1 a a s. Maar die had een
pijpje gestopt en keek in de lamp.
„En wat g a je nu beginnen, schipper 7"
„Etzelfde wat j ij ook wel gaet doen," vervolg de K 1 a a s
blijvende in de lamp starers.
„En wat zou ik dan beginners !"
Klaas wachtte even of het ook maar een gelegenheidszucht was geweest, maar Coen hij zag dat het een echte
zucht was, zei hij: „in ik ben niet meer waerdig om je
zeun to ieten ; je most mij n 'n curling van je maeke."
Het eerste wat F r a n k dacht was: hoe veel meer echt
klinkt nu zoo'n bijbelwoord van K 1 a a s dan van Tante ;
het tweede : wat bedoelt hij er mee ? het derde : deze oplossing, dat ik zou moeten gaan werken, is Loch al to plomp !
Verleg en lachend zei. hij: „denk je wezenlij k dat me dit
helpers zal, als ik hard ga werken 7 Met to werken krijg-je
je ziel toch niet terug. Er gaan er geloof ik nog weer over
den kop door to werken, dan door niets to doen."
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„Dat kan 'eel best, zoo zijn voor anderen, maar jij moet
'n uurling van je laete maeke."
,,Haar wat kan ik werken ?" riep F r a n k, die nog een
oogenblik wilde twijfelen of K 1 a as hem alleen voor eigen
gemak aan het werk Wilde zetten, maar een blik in K 1 a a s
heldere oogen zei, dat hier geen twijfel mogelijk was.
„We zellen gaen haelen !" klonk opeens hard naar beneden
van den matroos van de waeht, die zich verbaasde dat de
schipper niet ter kooi was geweest.
„Kom we gaen, de netten iu'aelen" zei K 1 a a s.
F r a n k volgde gedwee naar boven, in de stemming waarmee een kiespijnlijder naar den tandendokter gaat. nij vond
dit alles om er zich half dood tegen to schelden en
Loch was hij erg dankbaar dat het alles er nogg was, want
dat bewaarde hem tenminste nog voor krankzinnigheid. Het
was wel Belle en haring maar die vieze pekellucht was
Loch nog verre to verkiezen boven de lijklucht van zijn vermoorde ziel.
Het was &n uur; een mooie zomernacht. De maau
lachte Naar geheimzinnig zacht lachje en de zee lachte me,
precies alsof ze elkaar best begrepen, en die zeelui het wel
wisten, die vasthielden aan hun veelbespotte overtuiging van
een verstandhouding tusschen zee en maan. TTit het orgel
doken de manners op in hooge laarzen, olieschort, leeren
mouwen en wanten, nog knorrig van den slaap, zwijgend en
zwart. Ze keken. F r a n k nauwelij ks aan, en dan nog hem
met hun blikken wegduwend. Later lachten zij hem even
uit, toen zij bemerkten dat hij mee Wilde werk en in dat
sportpak met lage Schoenen maar zeiden natuurlij k niets ;.
ieder moet zijn eigen broodj e koopen !
„Alles klaer ! ?" riep K 1 a a s zingend en ieder nam zijn
eigen spaak, die stak in de spil, waarop de netten werden
opgewonden. F r a n k zag dat er een spaak overbleef die
v a n L i e v e n stale die ook in de spil en begon mee,
zich afzettend op de houten riggels der loopplank, de spil
rond to duwen. Het net trok aan en daar kwam beweging
in zee. Daar kwam een tonnetj e aan, de breel, waar het
net aan vastzat en dan in de verte een grooter oaken, een

225
joel, met een vlaggetj e er aan, en eindelij k na uren een
lantaren ; dat was het teeken dat de helft der netten binnen
was. F r a n k werkte zich duchtig in het zweet en leerde onderwiji den weg kennen in dien klomp van dertien maunen waarmee hij nu arbeidde. Daar waren : zes matrozen; twee oudsten,
die de matrozen behulpzaam zijn; twee j ongsten, die de
breelen, de tonnen waaraan de netten hangen, moeten losmaken ; een reepschieter, die de reep, het lange touw waaraan
het geheele net ook wel fleet geheeten is vastgemaakt,
in het ruim moet schieteu ; een afhouwer, die, terwijl de
matrozen de reep om de spil winders, de reep of houdt om
g ewar to voorkomen ; dan de stuurman
in Wiens plaats
hij nu stozi d en eindehjk de schipper. F r a n k's g ezicht
g loeide, zijn rug was klarn vau zweet, en verder was hij
kletsnat en staken zijn han den g eweldig, die hij eerst stuk
getrokken had aan het harde touw en daarna niet beschermd
had teg en het Wier en de kwallen. Dat was tot nu toe de
eenig e vangst g eweest, en dit had de visschers woedend en
murmureerend doen werken . Maar F r a n k had zich to veel
moeten inspannen om den weg to vinden in dit vreemde
werk en die vreemde termer, dan dat hij daar bizonder op g elet
had. Op eens riep W ill e m, de reeds grijzende kok „as je
uou niet beter begint, dan komme we nogg niet eens aan
ens braadjie".
„Hou' je snavel ongeluksvogel ! D'r won net een heele
kerk inzwemmen !" snauwde roode Pie t terug.
„Zoo mot j e net beg inners !" bulderde G e r r i t, de
reepsehieter, die alleen geloofde in zijn eigen geloof, dat
o. a. beleed : een visscher vangt precies zooveel, als hij g elooft
to zullen vangen.
Maar de lantaren was al binnen, de helft van de fleet
reeds ingehaald, en nog Been enkele haring was g ezien.
Frank zag dat die rauwe van zeewater en maanlicht bunkende gestalten met woedende oogen de zee en elkander aankeken, en hij vergat zichzelf in den angst wat de reuzen wel
zouden doen als er werkelijk niet een haring werd gevangen.
„Zachies aen mannen, ik 'oor ze al zijngen", galmlachte
Klaas.
O. F. II 8
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Tegelijk schoot de zon met prachtigen zwaai Naar eersten
straal over zee, zingende gevolgd door een tweeden, jubelend
begeleid door een derden, vierden, door ontelbare, door
een onmetelij ken waaier lichtstralen die in elkander sloten
en elkander aanvuurden, die den nacht en de sterren
en den angst versloegen en een lachen legden op Vlaardingen 429.
Scherp teekende de nog nachtelijke logger, die het
eerste morgenlicht nog niet had ingezogen, of tegen de
alomme jonge dagtinten. F r an k zag hoe donkey alle
dingen nu contourden, vooral die vaste gestalten in glimmend
zeildoek en leer, en voor het eerst in dezen zijn eersten
werknacht kwam er iets van vreugde in hem. Hoerah, het
werd dag, en er zouden er nog weer komen, en er zou haring
komen ook !
Werkelijk daar door het water begon het to schemeren,
en daar rees het net omhoog met enkel zilveren haringen.
Er moest zwaarder geduwd en getrokken worden en Loch
ging het lichter. Als vanzelf rees het net, al witter en
witter en met grimmigen lack schudden de visschers de
tallooze haringen uit het net. Hoe prachtig blank en hoe
schitterend blauw-groen rezen ze uit zee, en stapelden ze op!
Daar waren ook de meeuwen al, azend op de enkelen die
uit het net weer in zee vielen, soms zelfs op het net zich
werpend om er een uit to pikken. Ja, werken was levee, en
werken was zingen ! Een jongste begon al een deuntj e en
toen hij op bevel van den reepschieter zijn mond hield,
deed hij het alleen, omdat hij begreep dat er al gezang
genoeg om hen en in hen was, nu het net rees, blank,
haringblank nit de donkere morgenzee. De aderen zwollen
op F r a n k's voorhoofd en zijn beenen en armen kreunden
van de pijn, maar zijn hart was rustig en een lack was er
in zijn oogen.
Wat een haring! De zee scheen een en al haring to
zijn. Al maar door rees het net haringblank nit de zee.
En een gezicht ver nog altijd de tonnetj es en vlaggetj es
van het urenlange net. Vroolijk duwden ze nu aan hun
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spaken ; de woede en moeheid was vergeten en aldra zong
er een voor en volgden ze alien in koor :
An boord !
Daer die ' oort !
Uit er mee,
Uit de zee!

Met een zekeren verhemelte-galnn gezongen klonk die
deun als een litanie als van aardsche priesters van den
arbeid onder de kathedraal des hemels. F r a n k beginurde
even zijn medewerkers. Bonken van kerels en kereltjes, in
druipend leer en oliegoed, versche schubben op de stoppelbaarden, ante-diluviaansche oog gen, en als oiibewnst van
elkaar, n lets wetend dan hun werk, waarin ze zich keizers
voelden, men schen die boveu hun levee stonden. Maar
r a n k had g een g elegen held om langer to gluren, nu 't
werk riep. Erg vcor hij het wist galmde hij meP
An boord
Daer die '()Ort f
Uit er mee,
Lit de zee

Aldoor stapelden de haringen zich op. Weg was het
vieze dek, weg de gore grauwheid van den logger en overal
blankte, sehitterde het van zilveren haring. Als een berg
van sn eeuwig paarlemoer, blauw dooraderd van de g lanzende
haringruggeu en roodgestreept van hun frisch bloed, stapelden
zich de haringen, ineens dood uit het net geschud. Spartelde
er nog eeus eene, dan vonkte de jonge zon diamanten op
den paarlenberg der schitter-blanke haringen.
Eindelijk om zeven uur was de laatste joon binnen.
De manners uamen hun spaken uit de spil, om het kaken
to beginnen. Toen F r a n k echter zijn spaak er nit nam,
viel hij bij n a om. De laatste wren had hij als g ehangen
in de spaak waaraan hij d uwde. Ilij trilde en voelde dat
hij kon schreien van moeheid.
„Ik g a slapen," 1 achte hij, en Ineteen wag gelde hij
naar achteren.
„Je motten het g oed van Li e v e n maer aendoen,"
riep K 1 a a s hem na, wiens stem trilde van jolijt, als van
een leeuwrik.

228
Frank gevoelde dat die werkkerels hem met bewondering
nakeken, hem die in zijn sportpakj e had gewerkt als een
hunner. Met trots voelde hij hoe doornat hij was, hoe
doodmoe, en zoo zielsfrisch !
VI.
F r a n k zat, gekleed in L i e v e n s leer en oliegoed, in .
den kring der visschers haring to kaken. Hoe lang was het
al geleden, dat hij voor het eerst het kaakmesj e om de
rechterpink had gebonden en met de linkerhand den eersten
haring had genomen om to kaken ? Hij was nu al voor de
tweede reis stuurman op Vlaardingen 429, en hoeveel had
hij met dezen logger al doorleefd ! ?
De eerste reis had hij gewerkt als een karrepaard. Hij
had zich aan het werk vastgeklemd, zooals een bang kind
zich aan de moeder, zooals een drenkeling zich aan de
reddingsboei vastklemt. Zijn werk was zijn troost, ziju toevlucht en uitkomst geweest. Niemand had tegen hem kunnen
opwerken en het was een spreekwoord op den logger geworden :
„je werken as 'n 'eer". Niemand had zoo vaak liedjes aangeheven niemand ook zoo hard de psalmen meegezongen
op het gedein en gedraai van den logger als F r a n k. Van
dat hij uit kooi kwam, totdat hij er doodmoe op neerviel,.
had hij voortdurend stoom-op gehad en geleefd onder
den hoogsten druk. Maar terwijl iedereen hem daarover
bewonderde had K 1 a a s hem daarover uitgelachen, en gezegd
dat hij ook zoo gedaan had als jongste, en dat hij, ware
hij zoo doorgegaan, nooit reepschieter of schipper zou zijn geworden, want dat waren eerst de goede werklui : niet die zich
doodwerkten, maar zij die zich gezond werkten. En later, in
Vlaardingen, in de Achterstraat bij de oude moeder in de
donker-bruine kamer vol helderheid, had hij hem toevertrouwd
doodsbang to zijn geweest zijn tweeden stuurman even als
den eerste met De Hoop to moeten meegeven. Hoe spoedig
waren ze thuis gekomen van die reis, en zoo volgeladen dat
ze voor de laatste vangst zelfs geen tonnen weer hadden
gehad en Vlaardingen 429 algemeen benijd werd. In een
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F r a n k de reeders en K 1 a a s zoo geestdriftvol had geholpen. De voile vaten waren het rum uitgevlogen. 0 wat
had Fr a n k daarbij geleden! Het versje, dat ze daarbij
galmden om met gelijken trek de voile vaten nit het ruim
to hijschen, was het gewone rijmpje geweest:
1k en mijn nieht
VOór het licht!
Boven tegen an
Houdt men Jan!

0, dat had hem teikens door de ziel gesneden en hij
had die voile, zware vaten gehanteerd als vangballetjes, die
hij over de loopplank op de kale deed rollers als biljartballen.
Was hij dami doodmoe in het Tehuis voor Zeelieden
gekomen, dan had hem van de andere loggers dat hijschliedje steeds vervolgd, zoodat h snakte om weer in zee
to komen. Een journalist die hem wilde Ieegpompen voor
zijn courant had hij weggekeken, en then d e W e e r d t, op
een verhaal van die courant afgaande, hem met brieven
hombardeerde, had hij gezweg en. Alieen had hij aan tante
Lo u f a e r geschreven: openhartig, Naar latende zien zijn
berouw, ook zijn wil om een nieuw leven to beginners, zijn
onzekerheid wat dit zou worden, zijn besluit niet bij Naar
terug to komen, totdat hij met voile zekerheid en klaarheid omtrent zijn toekomst zou komen, eindeiijk den wensch:
tot zoolang hem zijn gang to laten gaan in vriendelijkheid
zijner gedenkende.
Bizonder viug was Viaardingen 429 weer uitgezeild,
maar nog viugger teruggekomen. Nog voor ze op de
vischgronden waren hadden zij reeds de rijkste vangsten
gehad. De haring was hen tegemoet komen zwemmen en
de zee was om Viaardingen 429 wit geweest van de meeuwen, die pier zeker waren geweest van hun buit. De
vorige siechte reizen waren goedgemaakt, en Coen ze met
F r a n k voor de tweede keer weer uitzeiiden, was het in de
hoop, dat hun nude douwiogger nog de beste vanger kon
bhjken van de geheele vioot van dit jaar. En de geheele
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bemanning, met K 1 a a s vooraan, had met geheimzinnige
vereering F r a n k gehouden voor den idealen haringvisscher.
F r a n k gaf de koers aan en hoewel deze toch alles
deed op aanwijzing van K 1 a a s — F r a n k kreeg de eer
van alles wat er gedaan werd, en mocht er eens jets mis
gaan, het was alleen omdat F r a n k het anders gewild of
tenminste anders bedoeld had. En omdat hij die vereering in het geheel niet bestreefd had, liet hij zicli die
stil welgevallen, er van nemende en verwerpende zooveel
hem goeddacht. Zoo zat hij nu rustig tusschen de visschers
to werken, met den dag rustiger, e a stil-vroolijker. Hij
was zoo mogehjk nog magerder geworden, maar bruin als
een Roodhuid ; zijn oogen waren dieper weggeschoten onder
zijn wenkbrauwen maar blikten speller en vaster; er waren
rimpels om zijn mond en oogen gekomen, kortom hij was
precies zooveel ouder van uiterlijk als hij van innerlijk
jonger of liever nieuwer was geworden. Want dat gevoelde
hij zich, dat was hij, dat zou hij worden en blijven : een
nieuwe Jhr. Frank Ypenhove van Rengerskerke,
uiterlijk de gelijke van deze visschers en Loch hun erkende
hoogere. De schubben zaten hem zoo goed in zijn vlasbaardj e, als hen in hun stoppelbaard ; zijn rechterhand
werd zoo goed als de hunnen geteisterd door een dier
booze zweren, die de kwallen en 't uit de netten druipende
zeewater bijten in de visschershanden en toch zijn
schubben waren veel helderder en zijn onaangenaamheden
veel aristocratischer dan de hunne. flat kwam van zijn
oogen, die verten en diepten gezien hadden waarvan zij
niet wisten ; dat kwam van zijn zwij gen, waarin had hij leeren
binden en temmen al zijn levensleed ; dat kwam van zijn
lachj e, de erfenis van eeuwen van wellevende manieren.
Dus werden zij niet intiem met hem en bleven daarom zijn
goede vrienden, die hem F r a n k noemden en met hem
lachten. Intiem was hij alleen met K 1 a a s en J a n.
Kleine J a n was twaalf jaar en dwars door het rondvroolijke, vriendelijke kindergezichtje kwam reeds het strakke,
benepen gezicht van den bezorgden werkman kijken.
Natuurlijk was hij zoo van school, zoo op den logger
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gekomen en had hij maar korten tijd genoten van de
vrijheid op zee en al spoedig gemist jeugd en jongensjoligheid. Want als de visschers veel vingen dan kommandeerden
zij kleinen J a n als koningen en lords, dan moest hij hun,
als zij onder 't visschen door „op stootgaren" wild en eten,
het eten naslepen en een vloek voor een dankj e aannemen ;
vingen ze niets, dan hielden ze zich stijf en pestten en
sarden hem, en dan kwam al de gal van het heele schip
veer op kleinen J a n. Maar dan stale kleine Jan een pruim
in den mond, trachtte zich to oefenen in het vloeken en
hield zich g root. Toen hij zulke ontijdig e teekenen van levee
g af, als een aardappel die in het voorj aar schiet in den
kelder, en hij daarbij bleekneuzig en hardoogig weed, had
F r a n k hem eens in de kajuit geroepen.
„Kleine Jan wil je me Bens 'u plezier doern 7"
„Jawel F r a n k," zei kleine J a n, terwijl zijn stralende
oogen zeiden : wel duizendmaal F r a n k.
„Dan die tabak nit je mond
en nu nooit weer
Kleine J a n moffelde de tabak weg, en zijn kleur zei :
nu nooit, nooit meer !
„Wasch j e j e wel eens i'"
Groote oogen van kleinen J a n, maar geen antwoord.
„Heb j e j e wel eens gewassehen ?"
„Jawel F r a n k," lachte kleine J a n, die nu vasten
grond onder de voeten had.
„Wanneer dan het laatst a"
„Toen we uitzeilden F r a n k."
„Dat is nu drie weken bijna geleden. ails je je nu niet
elken morgen wascht, kij k ik je niet meer aan."
„Jawel F r a n k," knikte kleine J a n, heengaande in
gepeinzen, hoe hij dat zou klaarspelen, zonder uitgelachen
to worden.
Maar van dat oog enblik keek kleine J a n steeds naar
F r a n k's oogen, blij-verwonderd dat F r a n k zooveel geloof
in hem had, maar ook angstig wat voor een volmaakt
mensch F r a n k wel nit hem Wilde waken.
Vlaardingen 429 dreef nu onder klein zeil om de
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Noord, terwijl men bezig was met de vangst van vannacht.
Frank zat met Will em den kok, G err it den reepschieter, rooden P i e t en K 1 a a s to kaken. De twee oudsten
sleepten de manden met gekaakten haring naar het vat, terwijl
anderen de tonnen met gezouten haring in het ruim borgen.
Onder een hoogen October-hemel vol stil zonlicht ging
er een mooi groen-blauw zeetj e. hit het ruim klonk een
forsch liedj e van de stuwers der tonnen. Er was overmoed
en praatstemming na de natuurlijk weer wonderbare vangst
van vannacht.
„In m'n vaeder zei altijd teugen me," zoo vervolgde
W ill e m de kok een gesprek over het bezit van het ware
zeemanschap, „j oi, wil je vaere, vaer dan met een' die door
de kettingkluizen is binnen 'ekomen."
„Waarom niet met een kapitein die van de Zeevaartschool is ?"
„Ah joi", zei me vaeder, „zulke lui die door de patrijspoorten zijn binnekomen, weten 'n skip niet to be'andelen,
zooas 'n skip wil be'andeld wee'."
„Jae" lachte K 1 a a s „zulke 'eertj es van de skool worde
kapstokken voor mooie uniformen."
„Praatj es" riep F r a n k „als er een door de kettingkluizen
is binnengekomen, dan ik wel, hangend aan de laatste
joon van een vleet, maar daarom kan ik nog g geen logger
naar Vlaardingen sturen."
„Nom" knikte W ill e m, een haring neerkletsend dat die
weer opsprong „met jou vaere we b'oue binne, 'oor, met
alle vlaggen op: onder den wimpel de 'ollandsche vlag, en
de oranjevlag van Vlaeringen en de blauwe zoutvlag !"
F r a n k keek hem eens aan. Het eerste wat hij steeds
van hem zag was zijn groen verschoten deukhoed. De randen
als oorlappen naar beneden gebogen, doorboord en met twee
houtj es, voor kn oopen, met een touwtj e vast om zijn kin.
Die hoed zat zoo vast op W ill e m' s hoofd en dat touwtj e
zat zoo verborgen in zijn kinbaard, dat F r a n k er zeker
op ging dat Will em sliep in dien deukhoed. In zijn
vleezig gezicht, merkwaardig blank voor een haringvisscher,
stonden een paar van de goedigste bruine oogen. Hij knikte
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•altijd voor zijn eigen woorden en had jets vaderlijks, jets
oud-oomachtigs in zijn manieren. lVlaar zijn g eweldig vooruitstekende mond en goedmoedige domheid deden F r a n k
vaak lachen, daar hij hem altijd deed denken aan een
deftigen, vromen orang-outang.
Naast hem zat roode P i e t. F r a n k lachte even met
zijn neusvleugels over diens metamorphose. Aan den wal
had hij hem g ezien als den eersten pronkepink : 't ronde
kaashoedj e op de g eplakte haren, de blauwe duffel met
zwartfluweelen kraag over de blauwe trui en de zwartlaken sche broek, die met een sehuit uitstond op de witgeschuurde klompen, het dampend si.g arenpijpj e in het strakgesehoren g ezieht, en ZOO met hooge inspectie-oog en op
den hoek van een straat of haven. En nu her: pl ukj es
rood haar aan de kin en bij de ooren, een borstel Naar
sprietend door den bol van ziJI pet, oogeu die schaterden
of onwePrden, en een lack om den mood, alsof hij zoo zou
g aan vechten, niet uit haat of gemeenheid, maar uit pure
levees- en slaanlust ; kortom precies zoo'n vent, weggeloopen
nit een her berg van O s t a d e of J a n S t e e n. En dat hadden
ze allemaal ; dat had daar die breede matroos, die de lobbesaehtigheid zelf was en dien hij altijd den olifant noemde ;
maar dat had ook K 1 a a s, het kleine schippertj e, met zijn
botten van ijzer of staal
of Welk ander hard metaal
zijn vel van g elooid leer en zijn wil, die zelfs niet begreep
dat er aan zijn autoriteit kon getwijfeld worden. Over alien
lag nog een herinnering aan het Holland van de zeventiende
eeuw ; over die g roep forsche kerels om hem heen lag lets
Rembrau dtieks, lets van bruine stemmi.gheid en f'el licht,
van zwarte diepten en luidklinkende vroolijkheid. Die
blauwe truien en roode halsdoeken en geele zeildoeken morsmouwen en voorsehoten, het had ailes jets bruins en jets
vroolij ks. vas het van de bruine gezichten of van de gelle,
waarmee alles was ingewreven, of van de bruine ooge
Maar er was jets Rembrandtieks in, en als kleine J a n door
de werkstilte heenlachte of het zeetje eens bruiste, dan was
het weer volop zeventiende eeuw geworden.
„ Tee j e w at :'" riep G e r r i t de reepschieter „as je zoo
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voor de fokkemast motten blijven, dan is het vaeren net
goed genog veur den duvel".
F r a n k lachte eens tegen hem op. G e r r i t had een
Grieksch profiel met een daarbij passenden neus, die heel
breed en rood aan den wortel was, verder sierlijk-krullende
lippen en een minachting in zijn oogen, alsof hij de Bingen
nog niet goed g enoeg vond, om ze kort en klein to slaan.
„G err it lijkt wel huisziek !" riep Fran k.
„Nee, as je nog an het bestek komme kunt, dan wil
'k niks zeggen en die zoover komt is 'n gek as-i z'n eigen
niet pensioneert maar veer de fokkemast 'n zeeman to
wee', nee' gaet dan maer dae'lijk naer de hel".
„Je kunnen ielken ding van twee kanten bekijken, be'alve
een regenboog en een skoelj e," philosopheerde roode Pie t
„en er is Been varreke zoo maeger of je kunnen je er nog
vet aen eten".
„Vet !" smaalde G e r r it „niemand is vet, of ie is 't van
'n ander z'n ketel".
„Behalve eon haringvisscher, want die vaart op zegen
of op avontuur, net zooals je 't noemen wilt".
„Hm ?" smaalde G e r r i t verder, met oog en alsof hij
F r a n k wou kaken, inzouten en in 't ruim stoppen, maar
met een hart vol eerbied en vertrouwen voor dien F r a n k,
aan wien hij in elk geval zijn g oede besomming voor dit
jaar had to danken.
„Ja, je inoogt zooveel haring vangen al s je wilt en je weet
vooruit wat het schip en het kantoor en de bemanning krijgt".
„Dat is 't juist. Hoe eerder je weerom bennen ekommen
en hoe vroeger je den 'aering in 'uis 'ebben 'ebrocht, des to
wetter maek je 't kantoor, dat deelt mee van elk nieuw vaetjie".
„Jawel, maar dat draagt ook het verlies van alle netten
die er verloren en van alle vaatj es die er to weinig g evangen
worden, dat geeft ook victualie en weekgeld aan de bemanning als er niets gevangen wordt."
G e r r i t smakte met een zucht van volmaakt geluk
den laatsten gekaakten haring veer en zei, met de handers
op de dijen : „dat zei me vaeder ook altijd teuge me:
liever 'n g evange-n-aering dan 'n gekregen stokvisch, en
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liever 'n geschote-n-aes dan 'n gemest varreke ! In weet-i
wat F r a n k: ik ruuk de snert al."
Werkelijk was Will em in 't orgel gedoken en gingem
de geuren van erwten, uien en spek verleidelijk rond.
Allen waren opgesprongen en verpoosden zich wat.
„Hoeveel kantj es ?" riep F r a n k in het ruim.
„Zeven-en-twijntig en 'n 'alf !
Ondertusschen stale dwars voor hun boeg een Katwijker logger over. De beide bemanningen monsterden
elkaar en salu eerden g elij ktij dig elkaar met handengewuif
boven de hoofden. Toen kwamen over het water, op het
g olfgedein de fang g erekte klanken aang olven : „de vloot
00k ' ezien 7".
.
F r a n k sprong naar de versehansing en zijn handen
als CCTI hooru voor deli mo»nd houdend galmde, hij terug :
„Net van huffs g ekomme ! (listeren drie bowmen g epasseerd."
„G-oede vangst 7"
,,Al bijna vol !"
„\Tannacht 'ier au de vleet 'elege 7"
„Ja, en j ij wat g e yang en 7"
?e konden elkaar niet zneer beroepen. De Katwijker
seinde : Brie kantj es g evang en, door driemaal de hand op
to steken.
F r a n k seinde zijn zeven en twintigg.
De Katwijker, die dacht dat Frank hen voor den
mal hield, sei.nde terug : vier lasten gevang en, door viermaal
beide handen wij d omhoog to steken.
Maar F r a n k op de voorplecht begon zoo vlug de
armen op en neer to steken, dat Vlaarding en 429 weer
last moest ggevangen hebben, dan de geheele vloot aan wal
had gebracht.
Maar de Katwijker ook aan het telegrafeeren van
onnoembare massaas lasten. F r a n k eehter won het daar
hij drie last kon telegrafeeren tegen de Katwijker een.
Lachende stond de bemanning toe to zien naar die
twee teleg rafisten, die al kleiner en kleiner werden.
Toen stegen ze lachende in het orgel, op de snert aan,
in de zekerheid dat al had Fran k gelogen als en Fngelsch-
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man, hij Loch de waarheid had gezegd, want Vlaardingen 429
had de mooiste vangst gehad vannacht.
VII.
F rank had de wacht. Na schafttijd waxen alien ter
kooi gekropen, en de logger zeulde zachtj es met alleen de
fok op over de wijde, zich vredig wiegende zee. Hij stood
•aan het roer en Hoot in zijn vuist
stil, om de slapenden
niet to wekken een oud deuntje. De late October-zon
was reeds aan het zakken en de lucht was zoo frisch als
kon men zich er sterk aan eten. De logger wist best den
weg ; F r a n k had niets to sturen en zijn gedachten klaagden,
jubelden en vraagden :
Naar huffs, maar naar Welk huis, dat hij zou
noemen : zijn eigen ?
Bouwt niet de man zijn eigen huis, waarin hij zal
levee nu en eeuwiglijk, door eerst het oude huffs, dat
hem jong zag, tot ruine to stormen, om dan met de
oude materialen en wat nieuw voegwerk het nieuwe
huffs to bouwen ?
Hij had Eli z e gedood, maar had zij niet haar leven
hem overgezonden ? en hij zou levee door haar sterven.
Wee hem dat zij moest sterven om hem to leeren
leven; zalig zij, die zich had gegeven als schoon, rein
offer.
Verdoemenis over hem als haar jeugdig sterven
niet een zaad was van een heerlijk leven van hem, die
moist
hij alleen !
waarom zij was gestorven.
Maar wat zou hij leven ? Hoe bouwen zijn huis
Teruggaan naar de Duinhorst, en zijn vrienden, en worden
een man hoog van statuur en groot van karakter in de
oude omgeving ? Pat was het hoogste maar dat kon
hij nog niet. Hij zou dan mee gaan hengelen naar een
baantje, als met vijftig andere hengelaars aan een slootje
waar Lien vischj es schuilen, die het vangen niet waard
zijn
en hengelende zou hij worden de oude, de doode.
Neen dat niet! Gelukkig, gelukkig dat niet! Gelukkig
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en fier richtte hij zich op hij moist flu: zelf to
willen leven. Maar wee, Welk leven ? Zijn overwinning
was een reeele overwinning, en Loch maar een negatieve :
een verlossing van een kwaad weer dan een gevonden
geluk ; ja het g eluk, dat nu vbor hem moest liggen, .,
was het niet onbereikbaarder dan ooit ? o zijn ellendezou nu eerst ellende worden, nu hij een wetende, een
ziende was gewordeu, een levende. Nu zou hij een
zwerver worden, die het rulneuze van elk huis inziende
in niet eau kon wonen, en geen eigen kon optrekken,
Been dak kon welven op waste pilaren boven zijn bang
hart . .
.
Weemoedig liet hij ziju oogen dwalen over de zaehtbeweb ende zee, die zich reeds beg on to dekkeu net de
namiddagnevels. DM.r rezen de zeilentorens van een bark,
spookachtig in de toppen verlicht, klimmend nit den horizon.
Zijn oogen waakten op en met diehtergloed groetten
zijn blikken het prachtg evaarte, dat als een levende droom
op hem aanvloog. D i it wierp op zijde van hem een stoomtrawler zijn zwarte smookwolken in de stille middagssfeer.
F r a n k si dderde even voor dat zwarte stoomding, dat hem
dwars voor den boeg zou komen. De zee was wijd en er
was plaats voor tienduizend schepen, maar de gevaren trekken
elkaar aan en de willooze wrakken stooten altijd op elkaar,
ook op de wijdste zee. F r a n k zag opeens zijn slapende
bemanning en de wakende zeemon sters die de roeren scheef
en
trokken van slapende schepen – en hij zag dat hij
ze moest verslaan, dat hij moest triumfeeren. En
hij alleen
met forschen hand greep hij het roer en zijn gedachten zongen:
Die verstaat de maj esteit van den arbeid is een
man; en die kept de heerlij kheid van het instandh ouden
is een vorst ; en die weet van de glorie van het sturen
en g estuurd worden is een kind Gods.
Wat is er voor een Hollander schooner dan de
Lustig e dans van een logger ? Wanneer voelt hij zich
trotscher dan met een roer in handers van een schip,
dat leeft, kuren en humeuren heeft, dat men kan
toespreken, leiden, dwingen en lief hebben P
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Wat is levee dan een toekomst ingaan, waarheen de almachtige wind voortdrijft ; wat is leven dan
wegen insnijden in eeuwig-vervlietende zeeen en
daarbij weten dat die wondere wegen met de uit den
vreemde komende winders zijn de lijnen onzes levens,
de pilaren onzer zelfgebouwde paleizen 2
Wat vragen wij naar het applaus der menschen
en wat vreezen wij hun kritiek ! De eik vraagt niet
den beuk of hij er mag zijn, noch den acacia om zijn
loof, maar verheugt zich dat hij is eik, nets dan eik.
Slechts parasieten teren op anderer levenskrachten om
na een kort leven elkaar to dooden. Hoeveel weer
levens zouden de men.sehen leven, als zij niet steeds
uit bangheid of hoogmoed op elkander parasiteerden,
maar als eiken zich wortelden in den eigen grond en
zich ophieven tot aller hemel, waaruit een Vader zegen
doet dalen ! Ads ieder dat alleen Wilde kunnen wat
hij kon, hoe zeer zou de kracht vermeerderen ! Als
ieder slechts dat geheel deed wat hij niet kon laten,
hoeveel kompleeter zou zijn levees. worden !
Voorbij waren de bark en de stoomtrawler en nog
sliep de bemanning. Vroolijk zag F r a n k de geheele zee
leeg en nog wandelend in de frissehe velden zijner gedachten Wilde hij zich neerzetten tot droomen. De logger
moist toch wel den weg en hij takelde het roer vast en
gin g luisteren naar zijn fantasieen :
Hoe beroemd waren over de geheele Noordzee
geworden de modellogggers van ,j hr. F r a n k Y p e iiho v e. Begonnen met een, De Elize, gekocht van
zijn laatste kapitaaltje, had hij zulke verbeteringen
daarin weten aan to brengen in bezeiling, volkslogies,
donkey en stoomlier, dat hij maar had nit to zoeken
de beste bemanning die er trotsch op was onder hem
als kapitein op De Elize to varen. Zoo prachtig had
De Elize gevaren dat hij ook gauw De Lieven had gebouwd. En Coen hij ter eere van Lieven die lentebloesem die door het eerst zich voor de zon to openen
ook zijn leven gelokt had tot bloesemen, en daarna
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was afgevallen van de scam om plaats to waken voor
de latere bloesems en vruchten zijn vlootje verlegd
had naar Zierikzee, had hij daar zooveel medewerking
en zulke afzetmarkten naar Belgie gevonden, dat logger
naast logger zich meerde in de Zierikzeesche haven.
Ook De.... Was die niet genoemd naar K e e t j e,
die door den rouw om L i e v e n innerlijk verdiept,
statiglijk was opgebloeid tot eene vrouw, die er zich
een daggelijksch feest van maakte de vrouw to zijn van
den veelbelachen „haringbaron !" of 't zou wel een antler
dan K e e t j e zijn daar zij met wie men trouwt,
die vrouw, toch altijd is een wondere verrassing -- die
nu, terwijl hij uit zijn kantoor de loggers zag wimpelen
in de haven, met kleine E Ii z e binnentrad nrn hem to
zeg g en dat de Vlaardinger reeders waren gekomen,
met wie hij zou confereeren of zij de walvischvangst
niet weer aan de Fransehen zouden betwisten... .
Opeens lokte hem het dieplood uit zijn fantasieeu.
K 1 a a s had het late. liggen. Nu wou hij eens g eheel
alleen looden. Op ziju teenen terug naar het roer, dat
losgemaakt, den logger even aan den wind laten loopen
en toen het roer weer vastgezet. De fok flapte den
wind van_ zich al; en de logger lag zoo g oed als stil.
Aan de voorplecht het lood over boord geworpen, zacht
teruggeloopen, het touw al vierende naar den achtersteven,
en boem, daar had hij grond. Even 't lood opgebeurd en
nog ens op den grond gebonsd, boem, en nu halen, halen.
Met het hoofd tusschen de beenen stond F r a n k het touw
in to palmen, toen hij ineens door het trapg at het hoofd
van K 1 a a s zag.
„Dachten-je dat 'n skipper slaept as 't skip vaert mindert :'"
„Neen, maar..." geneerde zich F r a n k, die wel voelde
dat hij het roer niet had mogen takelen, en in geen geval
ander werk g aan doen.
,,Nom, je 'ebt de zaekj es netj es veur mekaer g ezet,
F r a n k, 'oeveel 'eb-je `'"
„Tien va m precies !"
„Tien vaem ? Kan niet !"
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„Probeeren !" riep Frank zacht, nog altijd om de bemanning niet wakker to makers.
Hij takelde het roer los en hield den logger nog even
aan den wind.
Vlug vademde K 1 a a s de lijn in zijn linkerhand, zwaaide
met de reciter het lood overboord, liet de lijn schieten,
kreeg grond en zorgde dat er grond aan het gevette lood
zou zitten, palmde vlug de lijn in en: „tien vaem, zoowaer !"
Hij bekeek nauwkeurig het gevette lood van onderen
en toen hij tegen het Witte vet zand en fijne schulpjes
zag zitten, keek hij F r a n k met groote oogen aan.
„Is het niet goed K 1 a a s?
„Waerom zou 't niet goed zijn: de Dogger aen den
westkant. Is dat niet morgen of overmorgen to Vlaeringen ?"
„En we zijn nog niet heel vol !"
„loch bijna vol in negen dagen! En dat is 't 'm
F r a n k: op 't goeie moment uitscheiden. Beginnen kun je
altij d weer".
„Ja" zei F r a n k peinzend „beter driemaal bijna vol in
eenm.aal negen dagen, dan eens heel vol in driemaal negen
dagen".
„Jae, 'n Vlaeringer 'et liever Lien guldens in vijf dagen
dan elf guldens in Lien dagen".
„Hoho !" salueerde F r a n k een kleine Scheveninger
bom die ze juist voorbij zouden zeilen. Frank keek er
met groote pret naar: die waaiervormige planken van den
Breeden achtersteven, in een kring om het kleinkinderroertje,
oranje-blanje-bleu geschilderd, aan weerszijden twee witte
zwanen op het bruine pout aangebracht, links de witte
zwemgordel er aan gehangen ; alleen de kleine mast met
het bruine zeiltje op, terwijl de groote mast op den klompvormigen romp lag gestreken : het geheel een kunststuk
van groote kleine-kinderen die alleen leven voor en met
de geweldige zee. En weer moest hij K 1 a a s vragen naar
de zeewaardigheid van die zoo in-Hollandsche scheepjes.
En weer hoorde hij als naar iets nieuws naar de kritiek
van K 1 a a 5: een born, een handzaam scheepj e voor de
kustvisscherij ; ze lig t als een meeuwtj e op het water; als .
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men op een logger nauwelijks meet- kan staan, blijven op
een born de kommetj es kofe als bij moeder thuis op tafel
staan ; nooit het watervat bijna vastsjorren, en rakkers als
ze gauw voor den wind naar huffs kunnen zeilen, maar o
wee als het stormt !
En dan de stoomtrawlers ?
De stoomfietsen
zooals Klaas met de Vlaardingers die
noemde
eten to veel aan rente en steenkolen op, en
(Tan moorden ze de zee ook eigenlijk leeg.
Dus er g ing niets boven een eerste-klas-logger i3
,,Loggers" en er klonk een lief kozing in K 1 a a s' stem
r an k, 't zijn weerbaere dingen --- om zoo to zeggen,
joi, het spreken mankeert er maer aen. Maer kom, we
gaeu naer de oude moeder. . . "
En uaar je bruid, dacht U r a n k, die al met het vlagg etj e den bezem boven den wimpel zag waaien als ze weer
binnen waren, ten teeken dat er een bruigom aan boord was.
,,We gaen naer 'uis ! naer 'uis !" riep K 1 a a s, het hoofd
in het trapgat van het vooronder. „Alle zeilen bij zetten
!"
F r a n k klemde het roer in de hand, als was hij bang,
dat hem dit zou betwist worden.
In een oogenblik was het vol op het dek. De klompen
klotsten ; de katrollen rammelden en 't klonk : „a'o ! vast!
a'o ! out'm" ! Daar rees het groote zeil en kleine J a n ling
zoo aan het touw mee to trekken, dat hij eindelijk op zijn
rug op het dek lag, terwijl zijn groote oogen het zeil
bevalen omhoog to gaan.
F r a n k stood hoogop bij het roer in de kalme zekerheid dat hij het nooit weer zou loslaten.
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De Zending in Nederlandsch Oost-Indië

1)

DOOR

Dr. J. R. CALLENBACH.

„Als Christelijke Mogendheid is Nederland verplicht
in den Indischen Archipel de rechtspositie der inlandsche
Christenen beter to regelen, aan de Christelijke zendin g op
vasten voet steun to verleenen en geheel het regeeringsbeleid to doordringen van het besef, dat Nederland tegenover de bevolking dezer gewesten een zedelijke roeping
heeft to vervullen". Deze zinsnede uit de troonrede is 2) door
sommigen met groote blijdschap, door anderen met angstig
hoofdschudden begroet.
Daar was voor geen van beide oorzaak.
Een nieuw tijdperk wordt her voor de Christelijke
tending niet ingeluid. Wie uit deze woorden afieidt, dat
een Christelijke regeering eindelijk de boeien eener langgebondene zal slaken, leeft met zijne gedachten evenzeer
in een voorbijgegaan tijdvak, als wie vreest, dat thans het
oogenblik aanbreekt, waarop de fiolen van godsdienstig
fanatisme en bittere tweedracht over Indie zullen worden
uitgegoten.
1)

In dit opetel heb ik uitsluitend het oog op de Protestantsche

sending. Over de Roomsch-Katholieke vermeet ik mij niet een oordeel uit
to spreken.
2)

Dit werd geschreven omstreeks October 1901.

243 -De Christelijke zending is er en zij is er met eere. Zij
heeft zich in Indie een plaats verworven, waaruit geen
man van inzicht en beleid haar meer wil wegdringen en
zij verkreeg een goeden naam bij hen wier blik verder
strekte dan het enge kringetje der naaste omgeving. Vandaar dat hinderpalen, die, in de laatste jaren, van regeeringswege, op den weg der zending werden gesteld, uitsluitend
kwamen van lag ere ambtenaren, terwijl de hooge regeering
dezen arbeid met belangstelling gadesloeg en welwillend
steunde. De zendingsgeschiedenis herdenkt met dankbaarheid wat liberale ministers als F r a n s e n v a n d e P u t t e,
v a n D e d e m., C r e in e r, voor de Chr. zending hebben
gedaan. Nog iu de eerste helft van dit jaar, dus voor het
optreden van het nieuwe mini.sterie, werd aan de hoofden
van gewestelij k bestuur op Java eene reg eerings-circulaire
verzo_nden, waarin hierop gewezen wordt : „dat het zendingswerk ten voile aanspraak mag maken op steun, waar dit
niet geacht kan worden de openbare rust en orde in gevaar
to bren g en". Misschien g limlacht gij en denkt : „die openbare
rust en orde zullen dan wel de honden zijn die de zending
aitijd weer terugdrijven en de voile aanspraak op steun
maken tot een leege dop !" maar hoe weinig de regeering
dit wil, blijkt nit het vervolg dier circulaire, waarin zij
hare Indische ambtenaren hierop wijst : „dat misvatting
van de bedoelir g en het werk der zendelingen voor een
broot deel voortspruit nit .onbekendheid met hun arbeid".
De gedachte, dat de zending de grondsiagen van ons
g ezag in Indie zou ondermijnen, omdat dit gebouwd is op
het handhaven der inlandsche hoofden en het in stand
houden van oude gewoonten, gegrond in den heidenschen
of mohammedaanschen godsdienst, is een dier meeningen,
die tegenwoordig in de achterhoede komen nasukkelen en
daarom zoo licht gevat worden. Zoo heft „de Locomotief"
(nomen non omen est), van 11 Juni 1901, een klaagzang
aan over bovengenoemde aanschrijving, als Bing het gouvernement nu breken met de vanouds beproefde regeeringsbeginselen om, „in plaats van deze to handhaven, de zaden
van onwil en haat met kwistige hand uit to strooien."
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Het zou niet moeielij k vallen eene verzameling van
soortgelijke uitspraken to waken, beginnende met ernstig
klinkende argumenten, waarover een schijn van zelf-weten
ligt, en dalend tot het nagebouwde : „weet je hoe di.t gaat ? :
eerst een zendeling, dan een handelaar, dan een oorlogsschip." Wie kan het ook helpen, dat zulk een phrase
vanzelf to voorschijn springt bij het woord „zending",
wanneer iemand Naar twintigmaal gelezen en dertigmaal
herhaald heeft in een paar maanden tijds ! Maar zij
gaan verdwijnen doze meeningen, die in de geschiedenis
geen steun vinden, al kunnen zij nit Naar ook worden verklaard. Daar was een tijd waarin de beste autoriteiten op
koloniaal gebied de zending onwelwillend en met vrees beschouwden. Zij kenden Naar niet, konden Naar maar moeielijk kennen en nog bezwaarlijker haar inpassen in hun
regeeringssysteem. Oppervlakkig beschouwd moet dit verwondering wekken, daar zendingsarbeid, al was 't onder
anderen naam, weer dan drie eeuwen lang in Indio was
verricht. De woelingen van het revolutietijdvak, de ondergang der aloude Oost-Indische Compagnie, het tusschenbestuur der Engelschen, mogen Kier veel verklaren, alles
maker zij niet duidelijk. Wie de plaats welke de zending
in onze kolonien inneemt, wil verstaan, en de wijze waarop
zij aldaar bej egend werd, moot rekening houden met het
feit, dat de zending der 190 eeuw iets geheel nieuws was.
Zij hield geen verband met den arbeid, die voorafging, al
heeft zij sours vruchten geoogst op den akker door den laatsten
bearbeid.
De pier volgende schets tracht aan to wijzen den wegwaarlangs de Christelijke zending de plaats heeft bereikt,
die zij thans in onze Oost-Indische bezittingen inneemt en
de beteekenis die zij heeft voor ons koloniale rijk.
Na lang lijden was zij gestorven, de machtige OostIndische Compagnie. Treurig zag het er nit in Naar boedel
op menig, niet het minst op geestelij k gebied. Haar ondergang was goon „Krach" geweest, waarbij plotseling het
crediet verzinkt van eon huis, dat tot den laatsten dag toe
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den schijn van voorspoed door uiterlijk weelde-vertoon heeft
opgehouden. Deze geleek veel weer op een ouderwetsch
faillissement, dat de koopman zag aankomen en trachtte
tegen to houden door zuinigheid, noodlottige zuinigheid vaak.
Daarom zag het kantoor in j area geen verf kwast, de noodigste
herstellingen zelfs bleven achterwege, het personeel werd verminderd en de zaken werden klein gedreven, omdat vrees voor
komende wissels het inslaan van groote partijen tegenhield.
Door stofig e ruitj es zaag t g e het verval neerhurken op de
lange, leege zolders.
Dien indruk maakt de arbeid van de (Jompagnie, ondernomen op godsdienstig gebied. Te Batavia eene vrouw (gym
g odsdienstonderwij s to g even. In de buitenbezittingen g eineenten van honderden inlanders, die in tien, twintig, dertig
j area niet bezocht zijn. Kerken waar eenmaal g ereg eld
g epredikt werd in puin. (xodsdienstig e samenkomsten waar
een inla,ndsehe schoolmeester, over Wiens arbeid in twaalf
jaren g een toeziend oog is g egaan, elken Zon dag den van
zijn vier Maleisehe preeken voorleest. Scholen opgeheven,
omdat na den dood van den laatsten titularis, niemand
een nieuwen onderwij zer benoemde of bezoldigde.
Daartoe vas de arbeid vervallen, die eenmaa] zoo kloek
begonnen en aanvankelijk zoo krachtig doorgezet was. Want
dat was hij.
Het „naar Orienten varen", in den aanvang der 1 7e
eeuw, was een volkszaak ; heel het y olk: grooten en kleinen,
beroemde admiralen en onbekende schippers, predikanten en
kooplieden doen er aan mee en ieder stelt er belang in.
Daarom verloochent zich in deze volkszaak geenszins het
godsdienstig volkskarakter. De arbeid der Comp. moet
mede strekken „tot verbreiding van den naam van Christus
en zaligheid der onchristenen." 1 ) Predikanten worden uitgezonden opdat zij onder ,,de heydenen en de ongelovigen
verbreyden mogten de glorieuse kennisse van salicheyt." 2)
1) Art lU der instructie van den eersten Gouverneur-Generaal.
2) Memorie door de O. I. C. gezonden aan de Staten-Generaal, zie de
7 o n g e, de opkomst van het Ned, gezag in O. I., ' s-Gravenhage—Amsterdam 1864, dl. I, blz. 288.
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Het wordt Prins M a u r i t s en den bewindhebbers der OostIndisehe Compagnie voorgehouden „dat God voor ons
vaderland de schatten van Indie geopend heeft, niet zoozeer om daardoor dit kleine hoekj e der aarde to scb rag en,
als wel om langs dien weg het rijk van Christus, op welks
volmaking Hij alles in den hemel en op de aarde richt,
nit to breiden in de onmetelijke landen van het oosten."
„Daartoe moet de overheid order zeelieden en soldaten de
Christelijke ingetogenheid bevorderen, scholen oprichten
voor de Indische jeugd; de pogiugen steunen van hen die
eene overzetting van den Bijbel in de tale der vreemde
volkeren willen inaken." 1)
Aan deze eischen en aan weer dan die, heeft de overheid in Indie voldaan. Daar is een oogenblik geweest,
wij kunnen dat stellen omstreeks 1624, waarop het scheen
ads zou in In die een kraehtige jonge kerk zich vormen.
De leiding kwam in handen van mannen vol beleid, ijver
en moed. Het werd een aantrekkelijke tack voor mannen
van karakter, om mede to helpen de Indische kerk to planten.
Scholen werden gebouwd, nieuwe gemeenten gesticht, aan de
opleiding zoowel van predikanten voor Indie, als aan die
van inlandsche helpers en schoolmeesters, werd zorg besteed. De compagnie steunt, niet kariglij k, de eerste pog ingen
om niet alleen Maleisch, maar ook andere vertalingen het
licht to doen zien.
Een kloek en krachtig leven schijnt zich to zullen outwikkelen. Maar het was van korten dour. De Compagnie
zag niet in, dat de vruchten van den evangelisatie-arbeid
niet binnen enkele jaren konden geplukt worden ; zoo stelde
de arbeid der zending Naar teleur, en sn el bekoelde Naar'
ijver. De angst voor eenige zelfstandigheid naast hare
eigene hoogheid een angst die ook op handelsgebied
haar zooveel blijvende schade, naast hooge dividenden berokkend heeft — was oorzaak, dat aan de kerk geen eigen
zelfstandig leven werd gegund. Zoo bleef zij Haar een
1) Opdraeht vOGr J u s t u s lieu r n i u s: de legatione Evangelica ad.
Indos capessenda admonitio. 16°. Lugd-Bat. 1618.
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woord van M i 11 i e s 1) „een machine in het staatkundig raderwerk, die, schier geheel losgemaakt van de vaderlandsche
kerk, prijsgegeven aan de politieke macht, naar willekeur
georganiseerd, gereglementeerd, geklassificeerd pleegt to
worden ; maar dat tot geen eigen zelfstandig levee, tot geen
band van onderlinge ggemeenschap, geen krachtige ontwikkeling en werkzaamheid naar buiten is kunnen komen."
Wie geen rad in de machine kon worden, was onbruikbaar
en zoo togen, naast enkele uitstekende mannen, predikanten
naar Indie van het slag dat verklaarde „in goede harmonie
met den gouverneur to leven moet Been gering deel van
ons hoofddoelwit zijn," en dat zich verkneuterde over de
rijksdaalders, die zij op stal zetten, „om ze +bij occasie Bens
to laten uitrijdev en dan met protijt to doers wederkeereri." )
Het in de kerk opkomend formalisme heeft aan den
achteruitgang van den g eestelij ken arbeid in IndiP geen
kleine schuld. De Amsterdamsche classis toch waagde, op
een kl acht nit Indie over de toezending van gan sch niet
onberispelijke predikanten, die in 't vaderland om dronkenschap waren afgezet, to antwoorden, dat zij zuiver wares
in de leer en dat de zeg en van boven inoest komen.
Zulk eene beschouwing sloot de g edachte aan een
bijzondere opleiding tot den bijzonderen arbeid, waarop aanvankelijk zeer was gelet, (er was ten bate van de Indische
kerk een seminarie, dat van Walaeus, opgericht) g eheel
buiten, en zoo vinden wij in Indie mermalen knappe,
veelwetende manners, maar Wier verstand in de verkeerde
richting is ontwikkeld. Is er een colleges, die bezwaar heeft
het avondmaal met rijstebrood to bedienen, op een plaats
waar geen tarwebrood to krijgen is, dan weten de voorgangers to Batavia hem over dat bezwaar peen to helpers
met aanhalingen uit B e z a, P a r a e u s, V o e t i. u s en B a 1d u i n u s; maar in het zieleleven van het yolk, waaronder zij
1) H. ('. M ill i e s, opmerkingen over de bronnen vor de beoetening
det kerkgeschiedenis van Ned. 0. I., in verslagen en inecledeelingen der
Koninkl. Academie van Wetenschappen, 7e deel blz. 48.
2) C. A. L. van T r o o s t e n b n r g de B r u y n, de Hervormde kerk
in Ned. 0. [. Arnhem 1884.
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verkeeren, blij ven zij vreemdelingen. Met uitzondering van
een en.kele, als B a 1 d a e u s, ontbreekt hun het oor, dat bij
de heidenen gaat afluisteren wat „hunne poeten" gezegd
hebben.
Zoo sluipen sleur, zui.nigheid en benepenheid binnen
in het werk eens zoo kloek en blij aangevat, en de naderende
pruikentijd, de tijd van drift zonder geestdrift, van agitatie
en deliberatie, ziet de gecommitteerden tot de zaken der
Indische kerk, na 25 jaar van beraadslaging, komen tot het
besluit, dat de oprichting van een Seminarie waar jongelieden wetenschappelijk zouden worden gevormd voor den
Indischen kerkedienst, het eenig redmiddel is nit den
droevigen toestand. Maar helaas ! tot dit besluit zijn zij geraakt niet voordat de eens zoo machtige Compagnie rustte
in Naar graf en nu bleek „het pecunieele voor het plan het
voornaamste obstakel". Dat was het eind van den Zendingsarbeid onder de Compagnie en op hare kosten verricht. I7itzendster was de vaderlandsche kerk geweest, dock na een
korten bloeitijd, waarin het scheen dat de kerk in Indie
zelfstandig zou worden, is de kerkelijke invloed voortdurend
door de politieke macht gefnuikt. Daarom moet men her
veel.eer van een zendingsarbeid der Compagnie dan van de
kerk spreken en wel eener Compagnie, die zich een tegenstandster betoonde van de beginselen door de kerk voorgestaan. Al willen wij her nu niet spreken over de vraag
wat weer gewenscht is, kerkelijke of genootschappelij ke
zending, dit moet Loch gezegd worden, dat het even onbillijk is de mislukking der oude Hollandsche zending als
een bewijs tegen de kerkelijke zending aan to voeren, als
om, wat geschiedde door den Neer S. K a 1 f f 1) de kalvinisten der 17e eeuw aansprakelijk to stellen voor het bloed
en de tranen, uit louter zucht naar handelsgewin vergoten
op de specerij-eilanden van de Groote Oost.
Reeds v66r den totalen ondergang van dit oude Zendingswerk was een nieuw lichaam verrezen, dat aan de uitbreiding des Christendoms onder de inlandsche bevolking
1) Gids, September 1896. De Ho n g i-tochten.
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in Nederlandsch Oost-Indie zou arbeiden : het in 1797 to
Rotterdam gestichte Nederlandsche Zendelinggenootschap.
Met de stiehting van di.t genootsehap breekt een nieuw
tijdvak in de gesehiedenis der zendin.g aan. Aanvankelijk
scheen dit niet zoo to zijn. Als in 1814 zijne eerste zendelingen op Java aankom.en, schijnt het veeleer alsof het
werk op den ouden voet zal worden voortgezet, alleen
zullen nu ook manners, door het genootschap uitgezonden,
in aanmerking komen oars door de reg eerie g to worden
geplaatst. Regeeri.ngshulp wordt verwacht en verkregen,
wat billij k was daar de zendelingen voor een g oed deel
g eplaatst werdeii op de arbeidsvelden, die de reg eering van
de O. 1. Comp. had aan vaard.
Toeh vas er Peri groote verandering gekomen. Vooreerst,
en dat was van g een g eringe beteekenis, gnat de zeu ding sarbeid uit de hander eener aristocratische compagnie over
in handen der gemeente. De Nederlandsche Christenen
worden opgeroepen om Evangelieboden naar lndie to zenden.
Hierdoor vindt deze arbeid eeu Leven sboden waarui t hij
opgroeien kan. Hij zal mee lijden
order de sehokk.en, die
e
de gem.eente in het vaderland beroeren, maar ook meeleven
nit de nieuwe g eestelijke stroomingen die daar ontstaan. De
zendi.ng gaat weer worden, al zal het nog wat duren, een
volkszaak 1).
In de tweede plaats verliest de kerk, al zoekt het
genootschap met Naar contact to bewaren, den invloed,
dien zij, door de keus der nit to zenden personen, nog
steeds had. Hierdoor zal in de toekomst de eenheid van
arbeid schade lijden.
In de derde plaats gaan al meer en weer zendelingen
naar Indie, die, van de regeering onafhankelijk, op kosten
des genootschaps arbeiden zullen. Zij althans loopen geen
gevaar om, als de zendelingen onder de Comp., to worden
herinnerd, „dat de bewindhebbers hunne betaalsheeren" zijn.
In Indie nemen zij en plaats in, waarmee de bureaucratie
1) Dat „ yolk " Fier zijn voile beteekenis heeft en niet de verwarrende
van arbeidersgroep — een spraakgebruik dat men niet de soeiaa]-demooratie
maar de „regenteu" moet verwijten — behoeft wel niet gezegd to wordeii.
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niet steeds weg weer. Zij verrichten functien vroeger opgedragen aan mannen door de regeering bezoldigd en verplaatst ; mannen, die gevoelig to treffen waren door hen al
of niet to handhaven en hun den weg tot bevordering, een
plaatsing in Batavia, of to snijden. Pat kan niet meer. Hoe
zal de regeering zich tegenover hen stellen P
In de eerste periode van den nieuwen zendingsarbeid,
tot omstreeks 1848, wordt die vraag nog niet zeer klemmend
en wel omdat de zending zich toen voornamelijk heeft bezig
gehouden met het bewaren en bevestigen der Christengemeenten die onder de Comp. waren ontstaan, 1) slechts een
enkel nieuw arbeidsveld werd aanvaard ; maar vooral omdat
ook voor de ambtenaarswereld een gansch nieuwe periode
was aangebroken. Tegelijk met het nieuwe bestuur, na de
Engelsche tussehenperiode, kwamen ook de zendelingen ;
daar had zich nog niet gevormd een gewoonte, die met
geen zendeling rekening hield en daar lag nog iets over
de regeeringen van dien geest der restauratie, die ook aan
kerk en Christendom een plaats gaf. Toch vertoonde zich
reeds in deze periode het begin van den strijd, die later
fel zal worden als de regeering de meening heeft omhelsd,
dat neutraliteit op godsdienstig gebied voor Naar plicht is,
en als zendelingen zich willen vestigen op nieuwe terreinen
waar de ambtelij ke routine een eig en spoor zich heeft getrokken, dat door de zending dreigt to worden verlegd. In
den eersten tijd was, zooals wij zeiden, de verhouding eene
andere. Wel kon een gouverneur der Molukken de zending
teg enwerken door b.v. de kweekelingen parer opleidingsschool zevenmaal voorbij to gaan bij benoemingen van inlandsche onderwijzers, maar de regeering was over het
algemeen welwillend gezind. Zij toonde dit door, kort na
de onwelwillende bejegening door den gouverneur, to bewerken, dat de direeteur der opleidingsschool tot schoolopzie1) Het Ned.-Zen&-Gen, had zijn voornaamste arbeidevelden in dien tijd
in de Molukken en op de noordkust van Celebes (Minahassa). Het arbeidde
echter ook op Timor, de Zuid-Wester eilanden, Riouw en Depok. - In
1836 was door de Rijnsche zending (Barmen) een arbeid aangevangen op
Borneo.
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ner werd aangesteld, terwijl zij enkele jaren later niet
minder dan vijftig onderwijzers bij het zendelingsinstituut
aanvroeg.
Verschillende pogingen der zendelingen in het belang
der inlandsche bevolking worden door de regeering gesteund.
Daar moet in deze eerste periode dan ook veeleer
g eklaagd worden over de wij ze waarop de zendelingen werden
uitgezonden dan over de houding der regeering. Het duurde
tot 1840 voor men kwam tot eene opleiding die eenigszins
voldeed aan de hoog e eischen, die een zendeling zijn to
stellen. De lessen der historie werden totaal verwaarloosd,
eerst de director N e u r d e n b e r g, opgetreden in 1847 1)
heeft op deze de aandacht g evestig d en zoo kwam men
^ ^nvoorbereid to staan voor allerlei vragen betreffende prediking in hoog- of laag-maleisch, doop, avondmaal, censuur,
verhoudinb tot de overheid, waarop de gesehiedenis reeds
lang antwoord g eg even had. Ja, men beg ing nog eens
weer de Pout, waarteg en reeds in 1643 was g ewaarschuwd,
om het maleisch, ook daar waar het slechts zeer amper
verstaan werd, als kerkelijke taal in to voeren ; een font
waarvan de gevolgen nog heden in de Minahassa o.a. pijnlijk worden gevoeld. Het is dan ook, naast God, alleen
aan de voortrefelijke karaktereigenschappen van een aantal
dier eerste arbeiders to danken, dat ondanks hun g ebrekkige
voorbereiding een werk werd verricht waaromtrent een
gunstig getuigenis kan worden afgelegd. Trouwens de
Minahassa, waar de arbeid in 1831 begonnen werd, staat
daar als een onwedersprekelij k bewij s ten g unste van den
arbeid in die dagen g eschied.
In dit tijdperk doorliep de Lending een leerschool, en
zij treedt dan ook het volgende in, verrijkt met eeu sehat
van ervaring. Ongegronde illusies en ziekelijke denkbeelden,
zoowel aanggaande den heidenschen als den bekeerden inlander,
wares tegen den grond geworpen. De uitzenders hadden
ondervonden, dat in menig levee het inwendig vuur, bij het
stijgen der zonnewarmte flauwtjes ging branders of verdoofde.
Menige ernstige teleurstelling werd hun deel. Maar terwijl
1) Toeii nog wel niet ails director maar als underwijzer.
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illusies verdwenen en onhoudbare meeningen, hoe fraai
ook, door de werkelijkheid werden neergehaald, kreeg het
zendingswerk vaster voet. Sprong in den vuuroven pier en
daar een aarden pan, straks ging men verstaan van Welk
leem vuurvaste waren to verwachten. In een ding had men
zich zeker niet vergist, hierin, dat een machtig geloof en
eeue groote liefde de beweegkrachten zijn bij het zendingswerk : doch weer dan ooit to voren ontwaakte de overtuiging,
dat, z ou het werk slagen, die krachten moesten werken op
een wel gemonteerde machine; vandaar, dat ern.st wordt
gemaakt met de bestudeering van den inlander, zijne gewoonten, taal en godsdienst. De zendingsmethode wordt
een onderwerp van studie. De opleiding tot zendeling
krijgt een wetenschappelijk-practisch karakter.
Deze winst van ervaring was van groot belang voor
het tweede tijdvak der nieuwere zending, dat omtrent het
midden der vorige eeuw aanving, en waarin het zendingswerk nieuwe uitbreiding kreeg . Nieuwe terreinen werden
aanvaard, nieuwe moeielijkheden doken op.
Niet langer bleef den Nederlandsch Zendelinggenootschap naast eene Duitsche vereeniging in Oost-Indie arbeiden.
Daar ontstonden, tengevolge van kerkelijke en theologische
verschillen, onderscheidene zendingsvereenigingen in Nederland. Dat was een bezwaar ; dat veroorzaakte meerdere
kosten ; maar het wekte ook belangstelling in veel ruimer
kring. Daar is zeker reden om aan to dringen op aaneensluiting ; maar de klagers over verdeeldheid hebben wel eens
vergeten, dat, waar de giften voor de zending moesten
inkomen van belangstellenden, van Nederlanders, die van
oudsher veel weer geneigd zijn tot een liberale gift, dan
tot belasting, het daar gemakkelijker viel voor een arbeid,
die bestuurd werd door menschen uit eigen omgeving, of
in direct verband stond met eigen kerk, belangstelling to
wekken, dan voor een grooter arbeid, waarmede de gever
niet zoo vertrouwd was.
Dit toenemen van uitzendende vereenigingen deed omzien naar nieuwe arbeidsvelden, daar men geen werkzaamheid wilde op elkaars terrein (dubbele zending). Ook het
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Nederlandsche Zendelinggenootschap dat straks zijn arbeid
in de Minahassa voor een groot deel 1) overdroeg aan de Indisehe kerk, breidde zijne werkzaamheid nit tot streken waar to
voren nog nimmer was gearbeid en nu nam de regeering teg en
de zending een dikwerf hoogst onwelwillende houding aan.
Deze houding sproot in de eerste plaats voort uit het
neutraliteitsbegrip der regeering, dat weer en meer doordrong. De regeering mocht niemand om zijn geloofsovertuiging voortrekken of achterstellen, daarmede begon het
en dat was zeker in het al.g emeen een goede stelregel ;
maar weldra werd daarvan gemaakt : zij mag tegenover de
inlanders zelfs niet toonen dat zij Christelijk is g ezind,
want dit zou op hem invloed kunen oefenen, en zoo trail
in I_ndie „1'etat athee" zoo onbeschaalnd mogelijk op. Eery
niet Bering aantal ambtenaren was van dezen stelregel wel
gediend en het noodzakelijk gevolg dezer houding was, dat
het Christendom very cht, het Mohammedanisme g esteund
werd. Aan hadji's werd geen haarbreed in den weg gelegd,
Christen-zendeling en werden op allerlei wijze bemoeielijkt.
Natuurlij k, neutraliteit bestaat enkel op papier ; als een
Christen-yolk neutraal wordt bestaat dit in een ontkennen
van zijn eigen Christendom en het gevolg is, een steunen
van wat niet-Christelijk moet heeten.
Deze neutraliteit was bovendien een domheid. De
ontwikkelde inlander heeft, zoo goed als de Europeaan,
wellicht seherper dan deze, de beleediging gevoeld die zijn
godsdienst door Naar werd aangedaan ; zij toch sprak metterdaad : „uw godsdienst is mij niet weer waard dan een versleten kabaj a". Neutraliteit is de beleedigendste vorm van
hoogmoed. En de inlander heeft tegenover dezen hoogmoed
den zijnen gesteld. In zijn oog stonden in of dalende reeks
de Mohammedanen, die aanbaden den waren God; de heidenen
die verkeerde goden aanriepen en de blanken, die leefden
zonder God. De gevallen zijn waarlijk niet zeldzaam, dat
de achting der inlandsche hoofden rees wanneer zij ontdekten, sours door het tafelgebed van een kind, dat de
Hollandsche ambtenaren toch niet zonder godsdienst waren.
1) De scholen waren daarin niet begrepen.
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Zeer terecht merkte dan ook iemand, die op dit gebied mag
meespreken, Prof. J. d e Lo u t e r, op: „meermalen is het
met recht verklaard, dat neutraliteit, in den hedendaagschen
zin van onverschilligheid opgevat, de Nederlandsche regeering
in de oogen van den meer ontwikkelden inlander, niet eerbiedwaardig, maar veeleer verachtelijk maakt en hem met
wantrouwen vervult" 1).
Aan dit neutraliteitsbegrip is het to wijten, dat de
zending in de Minahassa geruimen tij d schandelij k kon
worden tegengewerkt door een enkelen ambtenaar ; dat de
zendeling S t e 11 e r op Groot-Sangir jaren lang zijn levee
door tegenwerking zag verbitterd. Op Halmaheira wend een
opwekking onder de inlandsehe bevolking, ten gunste van het
Christendom, de kop ingedrukt, wijl men de eerste Christenen
als gevangenen naar Menado voerde. Die neutraliteit is de
oorzaak dat de zending op Zuid-Celebes, eerst in de laatste
jaren weder hervat, in 1864 to gronde ging. Wat was daar
gesehied :' De zendeling D o n s e 1 a a r, die er met G o u d sw a a r d arbeidde, had een Makassaarsch traktaatje laten
drukken, bevattende 1°. de 10 g eboden ; 2°. de woorden :
Heb God lief boven alles en de n aasteu als uzelven ; 3 0 . den
eersten psalm; 4°. bet On ze Vader. Dit blaadj e werd in
beslag genomen en den zendeling verboden vender onder
de inlandsehe bevolking to arbeiden. Ms reden gaf men
op, dat de Makassaren en Boegineezen zulke fanatieke
Mohammedanen waren ; maar als men bedenkt dat een geleerde, zoo bedaard als Dr. B. F. M a t t h e s, een der weinig en
die 't Makassaarseh goed verstonden en die leefde midden
onder het yolk, reeds in 1849, dus tien jaar voor het drukken van het bedoelde blaadje, geschreven had: „de groote
menigte weet letterlijk niets van den Islam, en men kan
van haar geloof niet het minste bespeuren. Van sterke
dranken hebben zij allesbehalve een afkeer, en sommigen
ontzien zich ook niet varkensvleesch to eten," dan is er
een zonderling luchtje aan deze overweging van de regeering.
Dr. Mat t h e s verklaarde dan ook nog in 1890, na een
verblijf van 24 jaren onder de Makassaren : „Hoe de Neder1) Locomotief no. 155. 1892.
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landsche regeering zooiets heeft kunnen beweren, zal mij
tot mijn dood toe een raadsel blij ven" 1). De verklaring is
alleen to zoeken in haar neutraliteit, waartoe deze geschiedenis eene kostelijke illustratie levert ; een neutraliteit die
zich waande op eon hoog standpunt en zoo jammerlijk
benepen en kortzichtig was.
De vrees voor onlusten onder de Mohammedanen,
scheen, op andere terreinen, inzonderheid op Java, weer
gegrond, werd althans door velen, buiten de regeering
staande, personeu gedeeld. Zoo sprak Ds. v a n A m e y d e
v a n D u y m tegenover den zendeling A l b e r s zijne overtuiging nit, dat de zending tot uitslag zou hebben, dat
alle Europeauen een kop kleiner werden g emaakt. Voor
deze vrees wend nooit eon andere grond opgegeven dan het
felle fanatisme der Mohammedanen ; de vraag of dit fanatisme niet allermeest groeien moest in de neutraliteitssfeer
der regeering schijnt in die dagen zelfs niet gesteld. Dit
is to minder verschoonbaar, wijl wel beraadslaagd word over
do vraag of het niet noodig zou zijn door verbodsbepalingen,
ten opzichte van de Mekkagangers, dit fauatisme te beteugelen. Ook p ier leidde de neutraliteit, optredend onder
de leuze van vrijheid, tot dwang .
Dat onder doze omstaudigheden de vestiging van de
Zeuding op Java, met Noord-Sumatra eon brandpunt van
Mohammedanisme, van dat eigenaardig Maleisch-Mohammedanisme, dat de Engelschen als een bijzonder soort onderscheiden, zij spreken van de Malay-Moslem en achten
deze hoogst moeielijk voor het Christendom to winnen,
groote bezwaren ondervond, behoeft niet weer to worden
betoogd. 2) Met wantrouwen word de arbeid onder de inlanders, die to Soerabaya door enkele Christenen was ondernomen bej egend, niet alleen door de overheid maar ook
1) Ned. Zend. tijdschrift III blz. 112.
2) Op Java bestond sinda 1724, naast de gemeente van Batavia de
Christengemeente Depok, gevormd nit vrijgelaten slaven van den landeigenaar C h a s t e 1 a i n. De andere gemeenten, behoorende tot de Indische kerk,
ontstonden later. Semarang kreeg in 1755, Soerabaya in 1785 een eigen
predikant.
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door de kerk, die vijf jaren lang weigerde, wel onderwezen
inlanders tot den H. doop toe to laten. Allerlei bezwaren
werden geopperd en vooraan stond natuurlijk de groote
vrees voor opstand onder de fanatieke Mohammedanen. of"
g rondige kennis van den Javaan her werkelij k meesprak,
mag worden betwijfeld. Hetgeen in de verschillen de stukken van de J avanen wordt beweerd, is althans vrij wel
tegenstrijdig. Tegen het gevoelen van velen, dat de Javaan
fanatiek mohammedaansch is, staat de meening van Prof.
H o fm a n n, gegrond op mededeelingen van den lateren G. G.
ad interim J. C. Baud, dat het gevaar alleen school bij
de priesters. Van lezen of schrijven was, volgens hem, bij
den Javaan geen sprake, men kon gerust Bijbels vertalen,.
maar baten zou het niet. Toen B r u c k n e r echter to Samarang kwam en vele Javanen blaadj es, in hun taal geschreven,
bij hem kochten, werd de politie to pulp g eroepen om verkoop aan de leesgragen to bel.etten, ja zijne kisten met
Javaansche N.-Testamenten werden in beslag genomen en
lager, 15 jaar later, nog in de buitenkerk to Batavia ten
prooi van de termiten.
De regeering Wilde den Javaan door onderwijs, beschaving, en de verspreiding van „leerrijke en zedekundige
boekj es" voorbereiden tot het Christendom. Deze dwaze
theorie om eerst vrucht to willen zien en dan verlof to
geven den boom to planten, is reeds Coen krachtig weersproken, maar ook door de geschiedenis in al hare onmogelijkheid op de kaak gesteld. De beschaving, die, naar de
meening der toenmalige gezaghebbers, aan het Christendom
moest voorafgaan, was een vrucht van het Christendom en
is dit ook in Indie gebleven. Zeer welsprekend zijn to
dezen opzichte de cijfers der schoolstaten.
In de gechristianiseerde streken van den archipel gaan
ruim tienmaal zooveel kinderen ter school als in de 1 iet
gechristianiseerde gedeelten. 1)
1) De langgar's en pesantrian's worden hier niet medegerekend ; zij
dienen toch uitsluitend tot Mohammedaansch godsdienstonderwijs. De eer
ete, die ook als passantenhuie dienet doers, zijn bovendien als zoodanig
vaak broeinesten van fanatisrne. wij mogen echter niet vergeten, dat de
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Sterker nog spreekt het schoolbezoek der meisjes. Het
zal wel niet noodig zijn to betoogen, dat het schoolgaan
der vrouwelijke jeugd een zeer belangrijke factor is in de
volksbeschaving. Nu verdient dit Loch wel ooze aandacht,
dat, in de niet gechristianiseerde gedeelten van Java, het
aantal meisjes dat de gouvernementsscholen bezoekt, slechts
11 3% der schoolgaande kinderen is. Op A.mbou daarentegen, waar de zending Binds lang arbeidde, is dat getal 39%.
Daar waar op Java het Christendom ingang vond, bedraagt
het 4u/ en op de zending sscholen 46%. Opmerkehj k mag
het heeten, dat reeds in 1634 op de Oeliassers eels school
bestund waar, naast 499 jougens, 131 meisjes onderwijs ontviugeu. Het ter ehool zendeiii van meisjes was ook daar
een vrueht vat' den zeudingsarbeid.
'Foe n de reg eering in de behoefte aan vrouwelij ke verloskundig en zocht teg emoet to komen, was het de Zendiugspost Modj o-Warno, die de rneeste en best onderwezen aspiranten leverde.
Ook op ander terrein bleek de invloed der tending.
De ervaring van een reeks van jaren toonde aan, dat de
inlander veel trouwer gebruik maakte van de g eneeskundige
help door zendelingen verschaft, dan van den uitstekenden
inediseheu bij stand door de reg eering binnen zijn bereik gebracht. Geen wonder ook. De zendeling, die jaren lang op
er zijn er die 40 jaren en weer op een
zijn post vertoeft,
terrein hebben doorgebracht, die daar niet komt met de
gedachte aan een spoedige prom otie, die dichter dan de
ambtenaar bij het yolk staat en dieper zich inleeft in hun
leven, wint vanzelf meer hun vertrouwen. Daar is meer :
door zijn Christus-prediking wordt ook in hun Leven een
nieuw beginsel gebracht ; langzaam moge het doorwerken,
Ieerling van de pesantrian, naast een dikwerf groote kennis van korancommentaren, ook de kunst heeft opgedaan om Javaansch to lezen gesc^hreven met Arabische karakters. Het laatste regeeringsverslag omtrent
het onderwijs in N. U. I. verdient wel een bijzondere bewerking ten
einde een juisten indruk to krijgen van het zendingsonderwijs. Dit blijkt
echter terstond, dat het onderwijs sleehts daar slaagde waar het Christendom ingang vond.
O. E. II 8
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het is onwedersprekelijk, dat het hun een anderen blik
geeft op de verhouding van man en vrouw, kinderen en
ouders, overheid en onderdaan. Er komt een wijziging in
hunne zedelijkheidsbegrippen en deze is zoo belangrijk, dat
de regeering, die met schrik waarnam de afneming der
bevolking in de buitenbezittingen, een teruggang, die aan
onzedelijke praktijken was to wijten, tot de overtuiging is
gekomen, dat slechts het Christendom hierin verandering
zou kunnen brengen, waarom zij dan ook op de vestiging
van zendingsposten op de Mentawei-eilanden, waar het aantal
der inwoners ongeloofelij k snel verminderde, heeft aangedrong en.
Trouwens tal van reizigers getuigen, dat men maar de
kampongs behoeft in to gaan om de groote verbeteringen
waar to nemen, in het uitwendig en huiselijk leven, door
de Christelijke zending teweeggebracht. Reeds in 1883
vroeg A. W. P. Verkerk Pistorius, wien men geen
buitengewone vooringenom enheid met het Christendom verwijten kan, aan hen die geen Christendom wilden maar den
Koran: „eilieve, gij die zoo spreekt, en uw aantal is groot,
hebt gij wel eens in de Molukken een mohammedaanschen
kampong vergeleken met een van inlandsche christenen ?
Zoo ja, dan behoeft er geen woord weer verspild." 1)
Verheffing van het uitwendig leven hangt hier, evenals
overal elders, of van den innerlijken gemoedstoestand en
tegenover den droom, dat beschaving van buiten of zou
zijn aan to brengen, blijft zich onder iedere omstandigheid
handhaven de oude spreuk : „uit het hart zijn de uitgangen
des levees."
Had echter de regeering geen grond om fanatieke
opstanden to duchten bij uitbreiding van het Christendom
Het valt niet to betwijfelen, dat de regeering in Naar vrees
meestal to goeder trouw was; maar evenm in, dat die vrees
een slechte raadgeefster was. De zending heeft to kampen
gehad met tegenwerking van de zijde der Mohammedanen,
maar waar heeft zij geleid tot die uitbarstingen van fana1) A. W. P. Ye r k e r k P i s to r i u s, een wandeling over Ambon.
tide 1883.
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tieken haat waarvoor voorzichtige menschen vreesden 1 Wij
kunnen gerust zeggen : nergens ! Eens, in 1859, is een groot
aantal zendelingen vermoord op Borneo, maar wel niemand
zal dien moord willen stellen op rekening van godsdienstig
fanatisme. De opstand van dat jaar vond zijn oorsprong
in een erfopvolgingskwestie, na den dood van Sultan A d a m.
Tegen diens, door de regeering gesteunden opvolger, die niet
de meest rechthebbende was en die bovendien door of komst
en persoonlijkheid geminacht werd, kwam een groot deel
der bevolking in verzet. Het gevolg was een algemeene
moord op de Europeanen, waarbij ook een aan_tal zendelingen omkwam ; tot de eerste slacb voffers behoorderi niet
de zendelingen, maar het mijnpersoneel to Kolanggan.1)
Na deze heeft slechts &yen zendeling op gewelddadige wijze
het leven verloren en wel d e v r o o iii op Bali, die, zonder
dat dit jets to waken had met eenige volksbeweging, door
een sluipmoordenaar, zijn bediende, om het leven werd gebracht.
Op Java heeft de zending fu al vrij vat jaren in verscheideue residentien g earbeid : waar heeft de arbeid der
zendehngen daar fanatisme gewekt :' Is het niet opmerkelijk, dat op Nieuw-Guinea, een noodlottig eiland voor menig
Europeaan, die er aan wal kwam, nooit een zendeling is
vermoord, hoewel er fu reeds sinds 47 jaren is gearbeid P
Wanneer menschen die geen zendiugspost weten to
li.g gen en gg eeii zendeling bij naam kennen, en hun getal
is legio, u de zendelingen beschri jven als domme dweepers,
die dolweg, zonder er jets van to begrijpen, de eerwaardige
instellingen der inlanders aanranden om hen to brengen
een onbeg rij pelij ken God, als mannen die in hooge mate
gevaarlijk zijn voor de rust in Nederlandsch-Indie ; en gij
denkt dan aan kloeke, kalme, volhardende naturen als J.
L. v a n H a s s e 1 t die straks 40 jaren op Nieuw-Guinea,
1) Een paar Amerikaansche zendelingen, M u n s o n en L y m a n, die
in 1834 door de Batta ' s werden verslonden, waren geen slachtoffers van
hun arbeid ; zij poogden, zonder eenige kennis van taal of gewoonten, naar
het Tobameer door to dringen, kwamen daarbij om en vielen dus niet als
zendelingen, maar als onbekwame onderzoekingsreizigers.

260 -en P. Jan s z, die 50 jaren op Java hebben gearbeid, als
de beide K r u ij is vader en zoon, die van Modj o-Warno
een modelpost hebben gemaakt, dan zoudt ge willen lachen
om de dwaze voorstelling, als die niet zoo schrornelijkeschade had teweeggebracht.
Zij die voor fanatisme zoo bevreesd zijn, mogen wel
een s bedenken, dat dit fanatisme het krachtigst to voorschijn trad en de regeering in de grootste moeielijkheden
bracht, daar waar nooit door een zendeling was gearbeid..
(Men denke o.a, aan den opstand in midden-Java, 1825-30).
De beteekenis van de Christelij ke zending voor de bevestiging
van een gezond en rustig maatschappelijk leven is cyan ook
in den loop der jaren door de regeering steeds meer erkend.
Den zendeling J a n s z, die in 1859 wegens het schrijven van
een Javaansch blaadj e, dat men thans uiterst mak en onschuldig zou achten, bijna uit Java was gezet, werd de orde
geschonken van den Nederlandschen Leeuw en wat weer zegt :
tijdens de laatste regeeringsmaanden van minister C r e m e r
ging van den gouvernementssecretaris een schrij ven uit aan
de hoofden van gewestelijk bestuur, waarin de belangen
der zending hun werden aanbevolen en o.a. dit gezegd :
„waar neiging bestaat tot geestdrijverij, verdienen pogingen om den invloed daarvan geleidelijk to verminderen
zeker steun inplaats van tegenwerking." Dus juist het
omgekeerde van vroeger; Coen heette het: her dreigt fanatisme, dus de zending is hoogst gevaarlijk ; fu heet het:
het dreigend fanatisme wordt door den zendingsarbeid overwonnen.
Dit inzicht der regeering is echter van betrekkelij k
recenten datum en jarenlang heeft de zending moeten
arbeiden onder den druk van wantrouwen waarmede zij
bejegend werd, door sommige ambtenaren nog wordt.
Die arbeid was zwaar. Niemand meer dan de zendelingen zelf hebben gevoeld wat er aan hun arbeid ontbrak.
Daar stonden zij tegenover volkeren zeer uiteenloopend in
aard, beschaving en godsdienst. Verwachtingen, die redelijk
schenen, werden niet vervuld. Op Nieuw-Guinea werden zendingsposten opgericht in de verwachting, dat daar, waar de
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Islam nog niet was doorgedrongen, en dus de taaie tegenstand
der Mohammedanen geen hinderpaal zou zijn, het werk
zeker zou slagen ; maar her bleken axldere en nog moeielijker hinderpalen to bestaan. De inboorlingen hadden
nagenoeg Beene behoeften, zoomin tijdelijke als geestelijke ;
de konoors (priester-toovenaars) oefenden een machtigen
invloed ; onderlinge roof- en moordtochten verstoorden telkens de rust en waren naast eene ggroote traagheid oorzaak,
dat de bevolkin g niet kwam tot gezetten arbeid. fling deze
toestand sameu met een geestelijken achteruitgang van di.t
yolk 7 Het is mogelijk. Prof. B e e t s meende nit hun taal
to mogeil opmaken, dat zij vroeg er een hoog ere besehaving
gekend hadden. Ten enover zlilke hinderpalen werd er van
misschien een to groote
de zendeling en een g route
VOlharding geeischt.
In de Minahassa bood daarentegen de betrekkelijke
besehaving ouder de heidensche bevolking een aanknoopingspunt, er waren daar zonder twijfel ook diepere behoeften.
Als de inlanders verklaarden den zeudeling B i. e d e 1 to
zullen volgen, omdat hunne zielen behoefte hadden aan
voedsel, dan wij st zulk een woord op ontwakend g eestelijk
Leven; maar het aanknooping spunt lag toch voor een groot
deel in hun zucht om meer besehaafd, meer den Europeaan
gelijk to zijn. Dat dit verlangen bestond, bleek o. a. in de
gerneente Kapataran, waar, in verleden tijden, de predikanten der Compag nie hadden gearbeid, en waar men nu
zeer rotsch was op den Christennaam, al bleek bij sommigen het Christen zijn voornamelijk nit hun dansen op
Europeesche wijze.
Van een diepere g eestelij ke behoefte getuig t de aanvang van de zending op Java, onder die eigenaardige bevolking waar de Islam den ouden volksgodsdienst niet veridrongen maar overtrokken heeft. Daar krijgt een priester
nit Wyoeng, P a q- D a s i m a, een blaadj e in handers „onderwijs nit Gods woord", dat maakt op hem en anderen een
diepen indruk, hij wi.l weer van dat Christendom weten.
Twee jaren lang blijft die behoefte in zijn hart; de overtuiging wordt in hem levendig, dat hier een krachtiger
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Elmoe (leer, ook machtspreuk) to vinden is dan die hij"
kent en zoo komt hij eindelijk tot Christenen om van hen
to leeren.
Dat Kier het bijgeloof nog niet verdwenen was, is zeker,
maar a venzeer is het waar, dat her evenals bij meerdere
Javanen een onvoldaanheid met hun geestelijk kennen aanwezig was en een vermoeden dat het Christendom iets
hoogers zou geven.
Somtijds waren staatkundige overwegingen niet vreemd
aan een overgang tot het Christendom; naast allerlei
andere oorzaken hebben deze zonder twijfel in den jongsteu
tijd ook op Halmaheira invloed geoefend.
Zoo kwam de zendeling to staan voor zeer ernstige
en meestal nieuwe vraagstukken. Soms waren er diepere
behoeften, die het oor van den inlander openden voor het
Evangelie ; sours ook geschiedde de aanraking met het
Christendom vooral op de oppervlakte. Wat dan to doen ?
Moest b.v. eene begeerte naar het Christendom, die blij kbaar niet veel weer was dan een verlangen om dichterbij
den Europeaan to staan, worden tegengegaan totdat zich
diepere behoeften openbaarden ? of mocht men van een
dergelijk begeeren gebruik maken om het yolk to brengen
onder Christelijken invloed ?
Die vragen zijn verschillend beantwoord. Tweeerlei
antwoord is er in hoofdzaak op gegeven. Daar is, met
gebruikmaking eener vrij willekeurige benaming, onderscheiden tusschen Evangeliesatie en Christianisatie. Onder
het eerste verstond men, dat de heidenen of mohammedanen
eerst in de Christelijke gemeente werden opgenomen, wanneer de zendeling overtuigd was, dat een geheele verandering van hart en leven bij hen had plaatsgevonden ; onder
het tweede, Christianisatie, dat elke gelegenheid werd aangegrepen om daar, waar een neiging tot het Christendom
to bespeuren viel, het yolk waaronder die werd waargen omen,
to brengen onder Christelijken invloed, to behandelen als
een aanvankelijk Christelijk yolk. Daardoor werd een sfeer
geschapen waarin het heidensche of mohammedaansche beginsel kwijnen, het Christelijke opbloeien ging. Na voort-
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gezet onderwijs werden dan, uit deze aanvankelijke Christenen, zij, die door woord en levee toonden dat hun Christendom vrucht was van een hoog er levensbeginsel, door den
doop in de genieente ingelijfd.
Deze beide beginselen vin den verdedigers. AanvankeTijk werd in de nieuwere tending alleen nadruk gelegd op
Evangeliesatie en de Christianisatie slechts verdedigd op
utiliteitsgronden. Thans zijn niet weinigen van Naar prineipieele voorstanders. 1) Gevaren zijn aan deze methode zeker
verbonden ; zij juist heeft allermeest zendelingen met een
vol en diep geestesleven noodig en oppervlakkigen voelen
zich 't eerst door haar aangetrokken.
uet is in lndie niet rogelijk een keuze tussehen die
twee to doeu. ook op het terrein waar (1hristianisatie
wordt toegepast, zal worden geevangeliseerd. Daarentegen
zijn er gansche terreinen, waar de zendeling slechts als
Evangelisator kan optreden, als de man die zich uitsluitend
tot de individuen wendt, omdat er geen volksbeweging
bestaat en de g emeenten moeten gebouwd worden ui.t de
enkelen, die her en daar, vaak met verzaking van veel
llefs en onder grooten tegen.stand, het Christendom aannemen.
Vooral op Java had de inlander, die tot het Christendom overg ing, vri j wat to overwinnen. Het g emeenschappelijk landbezit en de ei.g enaardige dessa-inrichting, g aven
aan de Mohammedaansche hoofden overvloed van gelegenheid om het den Christenen in hun midden moeielijk to
maken ; vandaar dat zendelingen hebben g etracht g emeenten to stichten gevormd uitsluitend nit Christenen, of wel
zulke, waar Mohammedanen werden toegelaten, mits zij zich
onderwierpen aan het daar gelden de recht.
1) De Christianisatie (Kerstening) van den nieuwereu tijd is we! to
onderseheiden van die welke door de Comp, werd toegepast. Deze was
een, soms in twang ontaardende, drang om de inlanders to reopen
Christelijke gewoonteu aan to nemen. Zondagsviering, kerk- en schoolbezoek werden gelast en op verzuim was boete gesteld. Vrij consequent
is deze Christianisatie toegepast op Formosa. Daar ontving, cam Ern ding
to noemen, de koster een deel der boeten verbeurd door hen, die de kerk
hadden verzuimd. Zou deze niet we! eens met heimelijk genot een leege
beurt hebben bijgewoond ?
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hit verschillende dessa's vereenigden deze zich en vormden een nieuwe gemeente w-ier adat Christelijk was. Dit
geschiedde o.a. to Pangharepan op West-Java 1).
Het was voor de regeering niet immer mogelijk om,
ook bij den besten wil, de Christen-inlanders tegen onbillijkheden to beschermen ; de geheele dorpsinrichting droeg nu
eenmaal een mohammedaansch karakter, de adat had zich
in dien geest ontwikkeld en het was een onbegonnen werk,
dien to willen veranderen. Het is nu eenmaal overal zoo,
ook in onze vaderlandsche dorpen, al zal het daar, uit den
card der zaak, minder sterk to voorschijn treden, dat een
kleine minderheid, die een overtuiging huldigt voor de
groote meerderheid nieuw en gevaarlijk, met tegenstand,
met allerlei plagerij en to kampen heeft. Die plagerij en zijn
echter in Indie zoo goed als pier het geestelijk leven ten
zegen geweest het is zoo kwaad niet als een overtuiging
iets kost — en bovendien wanneer de meerderheid straks
ontdekte, dat die eerst verachte, Loch waarlijk goede en trouwe
menschen waren, dan was dit het voortreffelijke van een
bestuur volgens den adat, dat deze zich langzamerhand,
zonder schokken, kon wijzigen. vandaar dan ook, dat vele
zendingsvrienden niet buitengewoon verlangen naar eene
bijzondere regeling van den privaat-rechterlijken toestand
der inlandsche Christenen.
Iets anders is het, waar het gouvernement den schijn
op zich laadt als waren Christenen minderwaardig en en dit
geschiedt, zoolang voor de meer aanzienlijke inlandsche hoofden vereischt wordt, dat zij mohammedanen zullen zijn, tenzij er in hun gezagskring uitsluitend Christenen worden
gevonden. Indien Loch een regent moet aftreden wanneer
hij Christen wordt, of als zelfs daar waar de meerderheid
tot het Christendom is overgegaan de regent mohammedaan
zou moeten zijn, dan krijgt, in de oogen van den inlander,
het Christendom den stempel van een gedulden godsdienst.
1} Het zou een afzonderlijke studie vereischen om het karakter dezer
Christen-dessa to schetsen en het belangrijk verscbil, dat er bestaat, tusschen
deze en de gemeenten op Oost- en midden-Java, gesticht door het Nederlandsch-Zendelinggenootschap en de Doopsgezinde zending.
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Daartegen snag verwacht worden dat de regeering verstandige maatregelen zal nemen, bij de regeling van den
publiek-rechterlijken toestand der inlandsche Christenen.
Te middeu van zooveel moeilijkheden en op to losses
vraagstukken client de zendeling een kloek, ervaren en
wetenschappelijk degelijk onderlegd man to zijn. Iedere
zendingscorporatie is daarvan steeds meer overtuigd geworden ; vandaar dat aan een speciale opleiding in de tweede
helft der vorige eeuw belangrijk meer zorg werd besteed
dan in de eerste. Niet alsof men van studie alles verwachtte ; vroomheid en kloekheid en een groote mate van
geestkracht zijn eerste vereischten. Tien Erasmussen wegen
in het zendin.g swerk niet tegen een Luther op. Mannen
als E. Steller, F. Kelling, van Dij ken, Rink, aan
wier opleiding weinig zorg was besteed, hebben be wezen,
dat meermalen door zendeling-werklieden uitnemend is
gearbeid. Opmerkelijk is het echter, dat zij, die ondanks
hun gebrekkige voorbereiding slaagden, voor hunne kinderen een zoo goed mogelijke opleiding hebben verlangd.
De aanstaande zendelingen ontvangen behalve in taalkundige en theologische vakken ook onderwij s in timmeren
en medicijnen ; een acte als onderwijzer en de gave oln les
to geven is voor hen zeer gewenscht. Het spreekt echter
wel vanzelf, dat niemand in al die vakken kan uitmunten.
Sommige zendelingen toonden buitengewone gave voor
taalstudie to bezitten, anderen wisten uitnemend hun practische kennis van de medicijnen to pas to brengen ; maar
daar waren er ook Wier g eringe kennis op het laatste gebied
zich verborg achter een onmetelijk vertrouwen in Haarlemmerolie en pain-expeller. Daarom vindt ook op het
zendingsterrein het beginsel der arbeidsverdeeling meer en
weer ingang. Aan enkele zendelingen werd toegestaan
zich uitsluitend aan hun taalkundige studien to wijden,
anderen gaven een zeer groot deel van hun tijd aan het
verleenen van geneeskundige hulp. Dit laatste g of aanleiding tot de uitzending van zendeling-artsen en het
bouwen van hospitalen. Met grond mag verwacht worden,
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dat het aantal zendeling-artsen belangrijk zal vermeerderd
worden. Tot nu toe zijn er slechts drie. De peer S c h e u r e r,
die in Engeland zijn medische opleiding genoot, Dr. H.
B e r v o e t s, die aan de hoogeschool to Utrecht promoveerde
en Dr. A. S c hr e i be r Jr. die zijne medische studien in
Duitschland voltooide. Eene academische opleiding wordt
voor een aantal zendelingen door bijna ieder zendingsbestuur hoogelijk gewaardeerd. 1)
Naast de taalkundige studie der zendelingen mag niet
verzwegen worden, de uitnemende hulp aan het zendingswerk verschaft door den arbeid van het Nederlandsche
Bijbelgenootschap. Dit zond uit Dr. H. N. v an d e r T u u k,
die door een gedeeltelijke Bijvelvertaling de zending onder
de Batta's voorbereidde, Dr. Mat t h e s, die hetzelfde deed
voor Zuid-Celebes ; terwijl thans nog Dr. A d r i a n i voor
bedoeld genootschap de talen bestudeert, die in MiddenCelebes worden gesproken rondom Posso, waar de zendeling
A. C. K r u y t is gevestigd.
In vijftien verschillende talen, van den Oost-Indischen
Archipel, is thans de Bijbel geheel of gedeeltelijk vertaald en
groote bezwaren zijn door dien taalkundigen arbeid uit den
weg g eruimd.
Een belangrijk deel van den arbeid der zendelingen is
het opleiden van bekwame in landsche jongelingen tot
helpers (voorgangers en onderwijzers.)
In een g echristianiseerde streek, als de Minahassa,
geschiedt dit best in een kweekschool ; maar voor de meeste
terreinen moet bet door den zendeling persoonlijk geschieden. Een centrale kweekschool, zooals het seminarie to
Depok, waar men jonge manners uit alle streken van India
samenbrengt, rukt deze to zeer uit hun lokale omgeving
1) Het getal aan eene acadernie opgeleiden was tot nog toe gering.
Onder de Hollandsche zendelingen treffen wij nog aan een doctor in de theologie J. P. Es s e r (overleden) en een doctor in de rechtswetenschap Mr.
K. G. F. St e 11 a r. Hun getal staat echter vermeerderd to worden. Sinds dit geschreven werd zijn ingezegend, voor Modjo Warno de zendeling-arts D u y m a e r v a n T w is t en voor de Minahassa de theologiae doctor S. Schoch.
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en uit de sfeer van hun yolk en juist om mannen to hebben, die daarin geheel leven, is de opleiding van inlanders
zoo noodig. Het nog wel ver afgelegen, maar wezenlijk doel
der zending is toch dat het Christendom in Indie worde
tot een zelfstandigmakende macht, waardoor de inlander
tenslotte onaf hankelijk wordt van den zendeling en heeft_
zijn eigen Christelijke gemeente, met zijn eigen hem verwanten voorganger.
Met Welke methode dat Joel zal worden bereikt P Er
is er geen voor geheel Indie aan to geven. Men kan.
spreken over de hoofdlijnen, over evangelisatie of christianisatie ; maar voorts moet hier voortdurend gespecificeerd
worden. Wat op het cone terrein kan, is onmogehjk op
het andere. Ieder zeudeling .heft voor zich grondig to
bestudeeren de versehillende methoden tot flog toe aang ewend. Hij zal dan leeren kennen de versehillende wijzen
waarop Christen-dessa's zijn gevormd. Hij zal den zegen
leeren kennen van wat S t e lie r op Groot-Sangir deed,
toen hzj jongelingen van g oeden huize bij zich nam one
hen zoowel to onderwij zen als aan arbei d to g ewennen.
Daartoe liet hij hen medearbeiden in zijne noteruskaattuinen en gaf hun les in de tijden waarop niet kon gearbeid
worden. Het denkbeeld, dat arbeid vernederend was, werd
hierdoor bij de inlanders overwonnen ; maar hij zal ook
zien, dat deze wij ze van handelen g evaren in zich sluit,
zoowel voor den zendingsarbeid als voor den zendeling .
Niemand zal wel moor op zich nemen de verdediging
van wat aanvankelijk op Sumatra, later op uitgebreider
Schaal op Nieuw-Guinea is gesehied. Daar kocht de zendeling de meestal geroofde slavenkinderen vrij, om die vrij gekochten dan tot Christenen op to voeden. 1) Het werd
verdedigd met een beroep op het ongelukkig lot Bier
kinderen en de leans die zij liepen om vermoord to worden;
maar di.t was dan toch een philanthropie, die, als zoo menige
andere, het kwaad in de hand werkte.
Een ding staat echter bij elk zendingswerk op den
1) Op Borneo is jets dergelijks geschied met de pandelingeD.
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voorgrond, dit, dat al moge aanvankelijk hulp worden verleend om den weg tot het hart to vinden, niet het verleenen van hulp, ook niet de vorming van het verstand,
maar de vorming van gemoed het doel is dat wordt beoogd.
De zending wil de inlanders winnen en nu wint niet
het brengen van g rootere of kleinere alledaagsche nuttigheidj es een yolk, maar een hoog beginsel waar een hart in
klopt. Zulk een beginsel brengt de zending; zij weet welk
een verheffende, heiligende kracht uitgaat van het Evangelie van J e z u s C h r i s t us, daarom wil zij zoo uitdrukkelijk Christelijke zending zijn, en daarom heeft zij ook een
toekomst.
Daar ligt vbor Naar een ontzaggelijk terrein. Zij heeft
niet enkel to arbeiden onder de eigenlijk gezegde inlandsche bevolking, maar ook onder dat groot getal van IndoEuropeanen, dat in Indie der regeering zooveel zorgt baart.
Wat moet er met, wat voor deze menschen gedaan worden P
Slechts een zeer klein getal van hen kon worden opgenomen in de Europeesche maatschappij en voor de inlansche voelen zij zich to hoog. Daar worden verschillende
redmiddelen aan de hand gedaan ; de een vraagt voor hen
verbeterd onderwijs, een ander wil hen buiten Java nieuwe
dessa's laten vorm.en, in het vertrouwen, dat zij buiten de
dessa hunner moeder wel tot veldarbeid to brengen zullen
zijn. Wat dit uit het evenwicht geraakte levee echter
noodig heeft, is opvoeding, christelijke opvoeding. De moeieIijkheden zitten in het hart. Zoolang de jeugdige Indo het
heel behoorlijk vindt, dat Naar moeder gebrek lijdt om
haar een wit japonnetje met rood ceinture to koopen; zoolang zij rustig Naar moeder alle werk laat doers zonder
zelf een hand nit to steken; ja zoolang de inlandsche maatschappij het een gruwel acht, dat de Javaansche vrouw
Naar kind, bij een Europeeschen vader verwekt, ook maar een
mandj e groenten van de passar naar huffs laat dragen ;
zoolang zal verbeterd onderwijs dit kwaad eer bestendigen,
dan uitroeien.
Daar moet meer evenwicht komen in de levensbeschouwing en die kan er alleen worden ingebracht door een
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hooger levensbegin sel. Pit behoorde gebracht to worden
door de Indische kerk, maar die kan het niet does, die
staat stil. Deze taak zal toevallen aan de tending, wie zal
de man zijn, die Naar aanvaardt ?
Wij hebben g oeden cooed. De kalme, rustige wij ze
waarop de zending de plaats veroverd heeft, die zij thans .
inneemt, zegt ons dat zij niet enkel levensvatbaarheid heeft,
maar ook een sehoone toekomst.
Pit geloof mag echter geen oorzaak zijn, dat wij het
oor sluiten voor (10 bezwaren teg en haar ingebracht. De
zending, zoo wordt gezegd, bevordert het imperialisme, de
zending brengt verwarring in ous bestuur, de zending laat
de ZOO noodige sebeiding tlissehen Europeaan en inlander
vervallen.
Van een verband tussehen Imperialisme en zending
kan slechts sprake wezen op Nieuw-Guinea. Nu laat ik
het woord imperialisme voor rekening van den uitvinder ;
maar wat de zaak aangaat : als men daarmede bedoelt, dat
de tending den weg baant voor verderfelijken handel en
deze weer voor onwettigge g ezagsuitbreiding, dan ben ik
zoo vrij die bewering zoowel ten opzichte van NieuwGuinea als van elk ander zending sterrein voor een praatj e
to houden. Wel zeker, bij de toenem ende productie, die
dringt om telkens nieuwe verbruikers to vinden, zullen de
handelaren zich verre houden van een voordeelig g terrein
omdat er nog geen zendelingen zijn! Wie 't gelooft moet
het zeggen.
Maar is toch niet de zending oorzaak, dat er op NieuwGuinea civiel bestuur is ingevoerd en dat daar thans politiesoldaten de „zalige rust" (?) verstoren :' Zeker, als de zendelingen niet gewezen hadden op de onophoudelijke moorden rooftochten tusschen verschillende dorpen, zou daar
waarschij nlij k nog geen civiel bestuur zijn ing evoerd. Wil
iemand nu g aan lamenteeren over het schandelij ke Europeesehe juk, dat de vreugde zal wegbannen nit het paradijs
der Papoeas, of wil hij doze gaan idealiseeren en ze om
hun rooftochten houden voor helden met eon voortreftelijk
hart,
wel, die zij van doze mooning in zijn gemoed ten
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voile verzekerd. Hij blijve Nieuw-Guinea rekenen tot onze
bezittingen en houde vol, dat wij tegenover dat land Been
enkele verplichting hebben. In een tijd waarin het begrip
„recht" voor velen een wanbegTip is, kan hij zeker rekenen
op medestanders.
Dat de zending moeielijkheden aan ons bestuur baart
hebben wij reeds gezien. Pat is ook volkomen natuurlijk.
Nieuwe vragen doen zich voor en er moet met inspanning
gezocht worden naar het antwoord. Een nieuw element,
dat in een maatschappij ontstaat, noopt tot verandering
van regeering staktiek ; maar is het daarmede nu ook geoordeeld P De reeds vroeger aangehaalde schrijver in de
Locomotief van ii Juli 1.1. vindt zulk eene verandering
noodlottig; maar als hij zijn stuk besluit met den uitroep :
„wat jammer dat de hervormers van het opleidingsstelsel
•onzer a.s. ambtenaren niet in de eerste plaats hebben aangedrongen op hun onderricht in de leerstellige theologie",
dan wijst hij, zonder daaraan to denken, op eene der oorzaken waarom nog zooveel weinig verziende ambtenaren
de zending ongenegen zijn. Twee jaren lang ontvangen zij
onderwijs in de leer van den Islam, maar wat weten velen
hunner van de eerste beginselen van het Christendom P
Ligt daar niet een der oorzaken, dat zij met wantrouwen
de zending gadeslaan ? Wat zou er eigenlijk tegen zijn,
als zij ook blijk moesten geven althans de hoofdbeginselen
van het Christendom to verstaan ? Een tweede oorzaak van
veler afkeer heeft V e r k e r k P is t o r i u s 1) aangewezen
Coen hij schreef : „Maar indien de inlandsche christen, bij
een levendig besef van zijn plichten en rechten, zich eens
minder gemakkelijk tot allerlei liet gebruiken dan de inlandsche mohammedaan, en indien, bij de bevrijdende kracht
van het christendom, de verknechte mohammedanen zich
eens lichter dan de verheerde christenen lieten besturen,
ofschoon wel ieder erkent, dat de laatsten onze trouwe
en natuurlijke bondgenooten in den Archipel zijn, zou
dan hierin geen genoegzame aanleiding zijn, tot het vellen
1) Gids 1883 t. a, p.
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van een ongunstig oordeel over het inlandsche christendom,
zelfs door overigens betrouwbare mannen, die er dagelijks
inede in aanraking komende, er zich niet zelden aan steken?"
Pit woord legt den ving er op een bezwaar tegen de zending ingebracht, dat, schoon verscholen achter opstandsvrees, het bezwaar is. Het bezwaar van ambtenaren, die
niets gruwelijker achten dan een storing in de rustig voortsloffende routine, voor wie nieuwe proefnemingen en nieuwe
belangen ni.ets anders zijn dan nieuwe stoornissen in hun
rust. Maaz• ook het bezwaar van wie oordeelen, dat er
tusschen Europeaan en inlander geen andere verhouding
kan bestaan, mag bestaan dan van heer en knecht ; voor
wie in vollen ernst een tekortkomin g in uiterlijke plichtpleg ing van den kant eens inlanders, het gevaarlij kst
sympton is.
vie z ó 6 denk.t, moet de zending verve houden van
Indie ; want al zal het misschien lang Buren, het Christendom zal in deze verhouding eene verandering brengen.
Maar is dat z66 gevaarlijk ? Is het niet bekend hoe achter die
bonding van eerbiedige vrees haat en verachting wegschuilen
Sinds wij g ebroken hebben met de politiek van het
batig slot, moeten wij den weg op, die den inlander tot
ineerder zelfstandig held verheft. De pogingen om Indie
van een bezitting to mak.en tot een kolonie, door daar een.
Ievenssfeer to scheppen voor een zeer groot getal Nederlanders, zijn keer op keer mislukt ; waarom zou het niet
kunnen worden een koloniaal rijk, waarin de inlander staat
naast den Europeaan ? Dat is gevaarlijk ! Zeker dat is gevaarlijk zoolang die zelfstandigbeid bloot uitwendig is. En
toch, gevaarlij k. of niet, dien weg gnat het op. Nu staat
de Christelijke zending daarom in lndie aan de spits der
beschaving en van den vooruitgang, omdat zij den inlander
tot die ware innerlijke zelfstandigheid zoekt to brengen,
waardoor hij, ook uitwendig zelfstandig geworden, blijft een
Nederlander, een deel en een steun van ons schoon e koloniale rij k.
Op dit terrein staat de Islam alien vooruitg ang in den
weg. Waar hij huist, biijft het een zeer zorgwekkende
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zaak den inlander tot meerder zelfstandigheid op to leiden,.
wijl daardoor de vrees voor fanatieke woelingen grooter wordt.
Een Christelijk rijk 1) als het onze, is als zoodanig den Mohammedaan hatelijk, al weet hij dien of keer beleidvol to
verbergen. Wat zelfs de welwillende Mohammedaan to
dezen denkt, is nog niet lang geleden zeer duidelijk gebleken
uit het volgende :
Bij gel egenheid van de troonsbeklimming van H. M.
12 Sept. 1898, hield S e ij i d 0th m an, een afstammeling
van den profeet, en ridder in de orde van den Nederlandschen
Leeuw, eene rede, die tegelijkertijd in vele moskeeen van
N. I. werd uitgesproken. Die rede werd hem door vele
Mohammedanen euvel geduid o. a. door het Turksche blad
Malumat. Hij werd nu, tegen die aanvallen, verdedigd
door een afstammeling van den profeet, S e y i d S a ii m a 1
M e h d a r nit Habban in Jemen, een man onder de Moslemin
in groot aanzien.
Op die verdediging nu komt het aan.
Daarin wordt o. m. dit gezegd : Een ongeloovig e mag
men gerust toewenschen : „God vermindere uw aantal niet,
maar make veel uwe bezittingen en uwe kinderen." „Dit
toch klinkt hem aangenaam dock tevens is veelheid van
geld en kinderen niet als een zegen, maar als eene beproeving to beschouwing, daar God gezegd heeft „uwe bezittingen en uwe kinderen zijn slechts eene verzoeking," (Koran
68: 15).
Op eene andere plaats geeft hij deze aanhaling : „het
past den verstandige de menschen van zijnen tijd met
vriendelijke voorkomendheid to bejegenen, zooals men
Wilde dieren tracht to sussen, want vriendelijkheid is fijn
beleid, dat nut aanbrengt en schade afweert." Niemand,
zoo betoogt hij, mag zich ergeren aan een gebed, dat den
ongeloovigen aangenaam klinkt, want „Hij, die de verstolen blikken ke pt en wat de gemoederen verbergen, weet
1) Deze uitdrukking „Christelijk rijk" wensch ik niet beschouwd to
zien op Christelijk levensterrein ; daar kan de vraag : vormen wij een
„Christelijk " rijk tot onderscheiden antwoord aanleiding geven. Ik neem..
dit woord „Christelijk" tegenover „Mohammedaansch."
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wat in het binnenste zijner dienaren is en bevroedt hunne
g eheimen." (Koran 40: 20). 1)
Dat her een bedenkelijk beginsel wordt uitgesproken
is duidelijk. Zulke denkbeelden bedreigen den staat en
wat wil men i aar tegenover stellen ? Toch niet verholen
of openlijke onderdrukking ? Wij meenen den invloed van
het Christendom. En tussehen deze beide zal op den duur
moeten gekozen worden. Nu vraagt de zending niet om
voorgetrokken to worden; veel winder vraagt zij, dat de
regeering moeilijkheden legge op den weg der belijders
van andere g odsdiensten ; Ynaar zij stelt den eisch, dat aan
wat inaar
de inlanders niet den indruk worde g eg even.
a1sof bet Christendom eeu gedulde
al to vask is gesehied
^dsdienst ware, die iiiet als eeil wettige kan worded beschouZV d. Dat de inlander bij zijue dorpsg enooteu moeilijkheden ervaart, als 1_lij Christen wordt, is natuurlijk, dat is
uok niet zoo heel erg, bekwame zendingsvrienden achten
dit zelfs een zegen. Maar toont iie regeerirty op dit punt
den Christen een onvriendelij k g elaat, dan protesteeren wij
daartegen met alle macht.
Met waardeering werd iii de kringen van hen, die met
de tending zi_ch bezighouden, g esproken over den resident
Tau Ternate, die, bij de jongste beweging ten gunste van
het Christendom op Halmaheira, eerst met den Sultan sprak
en vervolg ens in eene volksverg adering mededeelde, dat noch
de Sultan, noch het g ouvernement het christendom verbood.
„ vie Christen wil worden," zoo sprak hij ongeveer, „is daarin
geheel vrij, maar die overgang ontheft hem niet van den
plicht belasting to betalen aan den Sultan, heerendiensten
to verrichten en aan de wettig aangestelde hoofden gehoorzaam to zijn." Zulk een houding schept een zuiveren toestand.
Niet overal kan aldus g esproken worden, de verhoudingen zijn menigmaal veel weer ingewikkeld, maar de geest
die uit deze woorden spreekt, wenschen wij, dat allerwege
in Indie heersche ; opdat de zending Naar groote tack
mog e volvoeren.
1) Prof. M. J. de G o e j e. Iets over den modus vivendi der
Moslims onder Nederlandsch gezag. Gids 1899, dl. 4 bL 550.
O. E. II 8
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Zij zelf heeft daarbij in het oog to houden, dat de
zendeling steeds zoeke het allerintiemste, het geestelijk
leven to bereiken van het yolk waaronder hij arbeidt. Want
niet uitwendige beschaving wint een yolk, maar een beginsel dat het innerlijke raakt. Dat brengt de zending en
zij brengt het onder vaak onzegbare teleurstelling.
Zij maakt aanspraak op den steun van heel ons yolk;
zij heeft dien noodig, zij verdient dies. Er wordt soms
geklaagd, dat de zending zoo duur is; daar zijn zulke groote
tekorten ! Welk een dwaze klacht ! Ziet eens wat de zending
in N. I. gedaan heeft en gij zult verbaasd staan dat er in
Indie zoo goedkoop kan gearbeid worden. Gij zult gaan
bewonderen de mannen, die jarenlang voor sober loon en
met geringe vooruitzichten hebben gewerkt, zonder dat zelfs
de hoop van eer to behalen hen sterkte. Duur heeft de
zending geschenen omdat hare financieele lasten gedragen
werden door enkele honderden ; waarom zouden het geen
duizenden worden? Daar moet zeker in Indie, ter wille van de
financien, ter wille ook van de inlandsche gemeenten, nog weer
gearbeid worden in de richting van eigen onderhoud (selfsupport), al zijn daartegen ook enkele bezwaren in to brengen ; maar dit neemt niet weg, dat de zending noodig heeft
en verdient den ruimen steun van allen, die verstaan welke
rijke zegeningen het Christendom aan Indie brengt, die
hopen, dat wij daar, in plaats van bezittingen nog eenmaal
zullen hebben een machtige kolonie, waarvan de inwoners
aan het moederland zijn verbonden, door banden die zij
lief hebben. Alleen daardoor kan eene eenheid ontstaan, die
alle vrees voor eene scheiding tusschen Nederland Indie
wegneemt. Wijst de toestand, waarin de Minahassa door de
zending is gebracht, niet duidelijk aan, dat dergelijk ideaal
ook in wijderen kring bereikbaar zal zijn ?

Zieken en Strafwaardigen
DOOR

Prof. Mr. W. VAN DEE VLTJGT.

De held vaii het Arnsterdamseh congres voor boevenwetensehap, F e r r i, is thans wel haast niet een beschaafden
Nederlandei' vreemd. En bijna even algemeen bekend mag
men de hoofdgedachten noemen van zijne leer betreftènde
misdrijf en samenleving.
Drieledig doet de bouw van zijn betoog zich vóor.
Met eene trits van paradoxale ,,theses" plaatst het zich tegenover de gangbare opvattingen onzer vaders en grootvaders.
Het noemt, ten eerste, den misdadiger geen' mensch als
iedereen, die enkel kwaad doet, wiji hij het vrijelijk wil,
maar een' ontredderde, een' zenuwlijder, aan tal van afwijkingeri zich to kennen gevend, als eene bijzondere speling van
ons geslaeht. Het wil ons, in de tweede plaats, doen gelooven, dat op toeneming en vermindering der vergrijpen
heel aridere oorzaken inwerken, dan wettelijke straffen,
door rechters opgelegd. En derdens spitst het zich erop,
met huip van „physiologic" en van ,,positive" zielkunde,
uit zijne laatste schuilhoeken to verdrijven het ,,phantoom"
van den onveroorzaakten wil, waariu het de bron vermoedt
van alle vroegere dwaling.
Men mag wel als waarschijnlijk stellen, dat van die
drie de middeiste bewering de gemoederen flog het minst
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warm maakt. Wel gelooveu de meesten niet, dat de in de
wet bepaalde, de bij vonnis opgelegde, de feitelijk voltrokken straf zoo ijdel zijn zal als F e r r i ons vdorhoudt. Doch
vrij gereedelij k vindt de erkentenis ingang, dat de bestrij ding der misdadigheid voortaan niet langer zich zal mog en
vergenoegen met slechts to straffen als van ouds. Hier
moge dus, zoo acht men tamelijk algemeen, de Loon van
's ijveraars pleidooi wat zijn gezwollen, de kleur wat dik zijn
opgelegd, de valsche gronden kunnen niet voorbij doen zien
de redelijkheid (tot op eene zekere hoogte) van den gegeven
raad. Er schuilt pier ouder het kaf ook koren, dat waardeering vraagt.
Geheel anders : de ontvangst die den twee overigen
beweringen to beurt valt. Zij brengen overal de geesten
in beweging. Met vuur worden ze, voorloopig, door eene
minderheid aanvaard, beleden en verbreid. Maar bovenal
niet minder forsch verwerpen Naar, voorshands, de meesten.
Men weet wel niet precies, op welken gron d :' Om het
even: men wil er, kort en goed, niet aan.
Vat is die tegenstand, die weerzin ? Eene uiting enkel
van den of keer jegens het nieuwe, die het sleurziek middelslag in het bloed zit? Of den dier kreten van het verderziend gemoed, waarmee dit het ongeoefend geestesoog komt
waarschuwen, dat v66ruit op den weg het signaal „onveilig"
wijst ? Wij meenen : het laatste. En wij gelooven die meening
to kunnen staven. Wij stelden en wij stellen nog eens dit :
Ten eiude op zijn' statistischen feitenschat een bouwwerk
op to trekkers, dat die fundeeringen onmogelijk kunnen
dragen, neemt F e r r i tot onderstellingen zijne toevlucht,
wier zuiver „metaphysischen" card wel geen bevoegde
loochent, tot redewendingen ook, die overbluffen mogen, maar
overtuigen allerminst. En ten slotte toont ons zijn formulier van eenigheid :
de booswicht misdrijfzuchtig zenuwlijder een v6orbeeld van „recidive", van terugvallen in
wangewoonten der „scholastiek", als juist bij dezen „scholastieken" -verslinder bijzonder comisch aandoet.
Grondslag van F err i's boeven-bespiegeling is dew
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slotsom van statistisch onderzoek, dat ettelijke lichaamskenmerken, die boosdoeners veelvuldiger dan onbesproken
lieden vertoonen, ook vaak zich voordoen aan verworden
schepsels („gedegenereerden"). Eene slotsom, in den regel
g eflankeerd nog door een tweetal andere ontdekkingen.
Ten eerste : dat bij tuchthuisboeven betrekkelijk dikwijls
vormen van krankzinnigheid zich voordoen, waaraan licht
ook verwordene gestellen blootstaan. En dan deze andere :
dat in eene familie, waarin misdadig ers voorkomen, veelal
daarnaast ook zenuwlijders niet ontbreken. Diugen wij
nu een s op de feitelijke j uistheid dier slotsommen niets
af. Dan nog is de eenige g evol;trekking, waartoe zij recht
even, deze : ontwrieh_te zielen plegen, vergelijkenderwijs, eer
misdrijven dan anderen ; zulk een verworden wezen lopt,
van zelf, wat zneer gevaar van kennismaking, vroeg of laat,
met reehters en politie dan een gezond en levenskrachtig
natuurgenoot 1 ). Niets minder, maar ook niets meer. Dat
elk misdadiger een g edeg enereerde zou moeten zijn, volgt
nit de g enoeznde statistieken evenmin als dat, omgekeerd,
elk g edegenereerde misdadiger zou moeten worden. In een
^ogenblik van helderziendheid heeft F e r r i zelf dat rondweg toeg esteind. „Indien er al", erkent hij op blz. 71 van
zijn hoofdwerk (uitg. 1893), ,,indien er al boosdoeners zijn,
„vier ziels- en lichaamsverwording in het oog springt, er
„zijn er ook die daarvan geene kenmerken vertoonen, hoe„genaamd." Maar zie ! Drie bladzij den daarna heet al de
misdadig e neiging, zelfs bij gelegenheids-overtreders, „eene
„eigenaardige soort van „biologische anomalie" ”. En wien
dat potjeslatijn nog in het onzekere mocht laten, hij wordt
jets verder van zijne twijfeling genezen, door dit ondubbelzinnig woord : „misdadigheid is een bijzondere vorm van
„verwording." Ziedaar den sprong volbracht. [lit het gegeven :
vele misdadigers vertoonen teekenen, die ook aan vele verwordenen zich voordoen, het besluit : de misdadiger is een
1) M a n o u v r i e r op het congres to Parijs 1889. („Actes", blz. 33.)
Zie (le Februari-aflerering van dit tijdschrift blz. 286. Cf. Mr. FL e y m a n s
in het Januari-nummer 1901 van „De Gids. " blz. 7 seqq.
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verwordene 1). Is het niet of men uit de ervaringswaarheid
„vele „criminologen" vergaloppeeren zich op manieren, die
„men ook dikwijls bij lichtzinnige lieden aantreft", de even
onj uiste als oneerbiedige slotsom. trok : „een criminoloog is
„een lichtzinnig mensch" a
Niet, zeker, om den bokkesprong to rechtvaardigen,
maar Loch wel blijkbaar om voor argeloozen het halsbrekend
werk aannemelijk to maken, doet nu, voorts, in F e r r is
pleidooi eene onderstelling dienst, die hij, des al dan niet
bewust, slechts borgen kon bij zijne geslagen vijandin :
de metaphysiek. Wat Loch is het geval ? Veel weer dan
van misdadigers kunt Ge den gemiddelden mensch van zijne
verwordene natuurgenooten het vergoelijkende geloof bijbrengen, dat de ontreddering van hun zielsbestaan door
afwijkingen aan het lichaam wordt bepaald. Laat zich nu
echter die onderschikking der geestelijke , date overwegen
der lichamelijke gesteldheid vooropzetten als algemeene
regel, dan is bij vborbaat ondervangen het bezwaar, dat U
of mij van de eindelijke vereenzelviging der boosdoeners
met „zieken" het langste kon of keerig waken. Geen wonder dus, zoo wij dien regel: het zedelijk leven bloot eene
functie van het lichamelijke, reeds in den aanhef van het
boek zien uitgesproken als eerie vanzelf heid 2). Wij zullen
thans daaraan niet tornen. Gezegd zij enkel dit, dat men
hier wel met niets zoo weinig heeft to doen, als met eene
vaststaande uitkomst van wetenschappelij k on derzoek.
Integendeel ! Vergeleken met een twintigtal jaren geleden,
laten zich de kansen op stellige bevestiging van dien regel
voor het oogenblik eer min dan meer bemoedigend aanzien.
In de gloriedagen van H e r b e r t S p e n c e r en zijne geestverwante landslieden, ja, toen was het wat anders. Destijds
vormde in de beoefening der zielkunde „ideeen-associatie"
het hoofdbegrip. Daarin vertrouwde men den grondvorm
to hebben gegrepen van geestelijk gebeuren. Al het overige
1)

Per r i stelde den sprong als eene gewettigde gevolgtrekking

voor in de 3e zitting van het congres to Amsterdam. Zie „Compte Rendu.""
(1901) blz. 429. Verg. 459.
2)

„Sociologie criminelle", (1893). blz. 31.
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scheen slechts min of meer verwikkelde veelheid van dat
eene. Tegelijk had het er veel van, als was in het denkbeeld van prikkels, die met toenemende gemakkelijkheid
zich voortplantten langs geleidende zenuwbanen, voor dat
zielkundige grondbegrip jets als de lichaamskeerzijde gevonden. De hoop leek dus gewettigd, dat eerlang in eene
tweeeenheid van hersen-physiologie en zielkunde, gelijk
die, waarvoor S p e n c e r met geniale stoutheid de bestekken
had uitgezet, het wetenschappelijk bewijs zou zijn to leveren
voor zulk een' repel, als F e r r i her opstelt. Maar sedert
zijn de hekken verhangen. De zielkunde, die liefst met
voorstellings-verbinding schermde, heeft afgedaan. En
t()enemend onhoudbaar, andererzijds, bleek de aanwending
^p het centrale zenuwstelsel van dat ,,geleiding s-beginsel",
dat bij de studie van het periphere zich zoo vrizchtbaar had
betoond. Tusschen het onderzoek van ons zeuuw- eu dat
van ons g edachteleven gaapt thans eene klove, die de
aequatie van F e r r i: ,.le physique est au moral ce que
.,l'organe est a la fonction", wel niet naar het rijk der als
onwaar erkende, maar zekerlijk Haar dat der ongestaafde
onderstellingen moet doen verwijzen 1).
Denke men thans ook nog eens aan die andere vergelijking, bij F e r r i zoo g eliefd, waar hij zich en zijne vrienden
opvijzelt als de rechtstreeksche voortzetters van P i u e 1's
hervormingen in het krankzinnigenwezen. Blijkt, na het
gezegde, dat „adag ium" jets meer dan eene rhetorisehe
figuur :' Voorwaar : zoo zulk een knoop was door to houwen
net eene algemeenheid van die soort, tegenover F e r r i s
aansporing tot voortgaan langs den eertijds ingeslagen weg
mocht dan met minstens hetzelfde recht de leuze klinken :
toch niet opnieuw to vereenzelvigen wat Bens met moeite,
maar ook met gevoig geseheiden werd. Het beroep op het
voorbeeld van P i n e 1 mocht hoogstens slotwoord zijn ge1) J. V o u h r i es „Veber die materiellen Gruudlagen der Bewuszt„seinserseheinungen. " (1901). Met eene merkwaardige volledigheid in de
literatuuropgave is het verschil in aard tusschen physisch en psyehisch
ca,usaal verband ook aangetoond door Mr. J. A. Levy in zijne lijvige studie
„Het Indeterminisme. " (1901).
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weest na een voltooid betoog voor de ononderscheidbaarheid
van boef en zenuwlijder. Als schakel erin kon het geen'
dienst doers.
Zoo jets ten slotte ook den welwillendsten lezer wantrouwig stemmen moet tegen geheel dit begrippenspel, dan
is het wel de formule, waarmee F e r r i beproeft eendracht
to brengen in het Lombrosistenkamp. Niet genoeg, dat hij
ten spijt van feiten, die hij zelf eerst toegaf, alle plegers
van, in Garafalo's zin, „natuurlij ke" misdrij ven verklaart
voor zenuwlijders ; hij noemt ten overvloede hen behept met
eene bepaalde „neurosen "-soort ; de „crimineele" 1). Werd
ooit de „scholastiek" aan een' harer verachters schitterender
gewroken P Wien komt her niet het antwoord voor den
geest, waarmee M o ii e r e's „bachelierus" zijne ondervragers
in verrukking brengt : „quia est in eo virtus dormitiva" P
Of ook de snijdende opmerking van M e p h i. s t o over
„ein Wort", dat in zekere omstandigheid „zur rechten
Zeit" „sich einstellt" :' Want dat dit woord, naar schrijvers
guile verklaring, slechts iets benoemen veil, wat voorshands
onbekend blijft, z) rechtvaardigt zijne aanwending niet. De
fout steekt in het „parti pris" om alle plegers van strafwaardige daden als scam to persen tot een zeer specifieke
menschenvarieteit. Men ga toch eens na ! Scherp trekt
F e r r i de grens tusschen den verworden arme, die bloot
vagabondeert, en diens even verworden broeder, dien de
gelegenheid tot dief maakt 3). Ten andere kunnen, naar
zijne eigene woorden, de gevoelen s, aan Wier onvoldoende
remkracht het moet liggen, wanneer vergrij pen worden gepleegd, niet slechts de twee zijn (medelijden en eerlijkheid),
waarvan G a r o fa 10 gewaagde, maar ettelijke nog daarenboven ; F e r r i noemt kuischheid, Godsdienstzin, 4) eergevoel,
ook vaderlandsliefde 5). Neem nu eens aan: in zulk een
1)

„Sociologie criminelle " . (1893), blz. 74.

2)

Te zelfder plaatse.

3)

Te zelfder plaatse blzz : 73 seq :

4)

Zonderlinge erkentenis van een ' man, die zich zelven ,,god-

loochenaar " noemde !
5) „Sociologie criminelle " . (1893) blzz : 45 seq.
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tragisch gemoedsconflict, als waarmee een vijandelijke inval
duizenden gewetens stelt op eene uiterst harde proef, is
iemands burgerzin bezweken ; de zorg voor vrouw en kroost
heeft zwaard er hem gewog en, dan de pli chten jegens den
g eprangden staat ; hij heeft landverraad gepleegd, eene daad,
dus, waardoor in de hoogste mate „de bestaansvoorwaarden,
„de gemiddelde betamelijkheidsovertuigingen des yolks in
„dit g egeven oog enblik" „g eschonden" worden ; 1) hij heeft
het gedaan nit misplaatste voorkeur jegens het eigene boven.
het algemeene, onder de macht dus van een „anti-sociaal
„motief" hij liltBemdndheid ; 2) maar nog dens: hij is gezwicht
voor cone verleiding, waartegen, deed ooit ons het geval zich
voor, wij, rustie blir,
g erg , hoog stezl s inogen liopen , maar in
gemoede amper durven vertrouwen, bestaud to zullen blijkeu.
Nn plaatst do schrijver, die i_mmers suet nadruk ook het
beg aan van g eleg enheidsvergrijpen op rekening stelt van^
„biolog ische auomalie", 3) in een en dezelfde „neurotische"
groep zulk eev' „landverrader" met den diefachtigen vagebond van daareven ; one nog to zwljgen van 5 c h i n d e rhaiiines, Lacenaire, of Troppmann. Terwijl de brooder van lien fang ving erig en slenteraar, de man, lien wellicht
enkei eene g elukkig e overmaat van wil sslapte voor het nitstrekken zijner hand naar 's naasten goed bewaarde, daarom
alleen g erang schikt wordt als lijdeude aan eene andere
rzenuwkwaal. Wien zulk eene gewelddadig heid F e r r is
groepeering niet verdacht rnaakt, die is wel ongeneeslij k.
Intussehen : zenuwziekte, of niet ' „crimineele neurose",
of andere ? het zijn ten slotte goeddeels woordenvragen.
Blijft voor F err i en zijne vrienden onweerstaan baar de
huivering j egens alle spraakg ebruik, waarin de toon nog
doorklinkt der ouderwetsche zedelijkheidsgedachten, verkiezen
zij het daarom een nieuw to scheppen, dat weer zich aansluit bij hun wereldbeeld, het vermaak zij hun gegund.
Mits maar het nieuwe taaleigen niet g elde als vdorbeslis1)

Te zelfder plaatse, blz : 46.

Te zelfder l)laatse. 0n die reden kan Ferri den bedrij ver ook
niet tellen tot de „pseudo-criniinels", waarvan op blz : 44 ;1prakr was.
3) Te zelfder plaatse blz : 74.
2)
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sing in het zakelijk vraagpunt, waar het ten slotte op aankomt. Die zakelijke vraag, her is zij : Heeft, in het systeem
van ons maatschappelijk zelfverweer, naast het nieuwe, dat
terecht ons door de boevenwetenschap wordt aangeprezen,
de straf in ouden zin hare reden van bestaan verloren Is
onder de middelen tot voorkoming het wett^lijk vaststellen —,.
onder de wegen ter verbetering het feitelijk aandoen van
een als verdiend greinotiveerd feed op alien, die het to waarschuwen, of to bekeeren geldt, noodwendig zonder vat ?
Van het antwoord op die vraag hangt de eindbeslechting af.
Natuurlijk is het vooral het begrip „verdiend", waarom
zich hier het geschil beweegt. „Verdienste", „schuld", dus
heet het aan de overzij ; met „plicht" en andere dergelijke
weer behooren die twee termen thuis in het woordenboek
der thans verouderde „metaphysiek " . Zij stammen nit een'
tijd, Coen men zich nog verbeeldde, dat wij de daad, in een
gegeven oogenblik door ons verricht, juist evengoed onder
dezelfde omstandigheden konden hebben achterwege gelaten.
Aan die onderstelling ping het begrip der zedelijke verantwoordelijkheid. Aan Naar ontvonkte het gevoel van wraak,
zich op den duur verfijnend tot het verlangen naar een
leed, den schuldige wegens het bedreven kwaad to wachten
staande 1). Aan Naar, kortom, ontsproot geheel het oude
strafrecht. Maar sedert heeft de wetenschap heel andere
dingen ons onthuld. Zij leerde ons, dat een mensch niets
anders is dan eene „machine". Gelijk een Singer-toestel op
de hand, die het beweegt, noodzakelijk bescheid doet met
een' bepaalden naaisteek, juist even onafwijsbaar doet de
toestel „mensch" op deze inwerking van buiten bescheid
met deze bepaalde „daad". Er is tusschen de naaim achine
en den mensch verschil in samengesteldheid. Er is, dientengevolge, tusschen beide verschil ook hierin, dat wel twee
„Singers", maar twee menschen nooit op eene gelij ke
inwerking beseheid doen in denzelfden trant. Maar geen
verschil bestaat er tusschen beide op het stuk van „vrijheid",
of noodzakelijkheid '). En evenmin dus hierin, dat van
1)
2)

H. G r o t i u s. „De iure belli ac paths" . II. XX. I.
„Sociologie criminelle". (1893) blzz : 280 segq.
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„plicht", van „schuld", of van „verdiende straf", kortom
van heel den woordenkraam der „metaphysics" g een sprake
wezen kan.
Het laat zich wel hooren, hoe, in de Latijnsche landen
bovenal, „de nieuwe school" er toe gekomen is, het contrast aldus to stellen. Het is (zij neme ons dat woord niet
kwalijk !) hare sehuld niet, dat zij het deed. De schuld drukt
allereerst hare weerpartij. Het zijn de strafrechtsleeraars
der „classieke" observantie in Frankrijk en Italie, die het
oude straf beg rip, met het to koppelen aan_ een ondoordenkbaar „vrijheids"-rn otto, in opspraak hebben g ebracht. Toch
konden hunne bestrijders, hadden zij den blik slechts ook
Bens laten weiden over de bergen en den Rijn, zich hebben
v-ergewist, dat zulk eene koppeling eene algemeene noodwendi.gheid nu joist i iet heeten mocht. In K a n i s betoog
ging het prediken van een steak beginsel der vergelding
g epaard met een beslist aanvaarden van de doorloopende
oorzakelijke bepaaldheid al onzer wilsbewegingen. De kiemmendste aanklacht teg eu het motto van den oorzaakloozen
wil, het standaardwerk van S c h o 1 t e ii, werd ruiterlijk
beaamd, niet slechts door zulk een' grootmeester der oudere
strafrechts-„metaphysiek” als B i n d i n g, maar tevens door
den welsprekenden verdedig er van eene der drie bekendste
onder de strafwetgevingen der voor-positivistische bedeeling :
onzen minister M o d d e r m a n. Ja, waren F e r r i en zijne
geestverwante landg enooten ook met het verleden van ons
g eestesleven to rade g eg aan, ze hadden dan zich kunnen
overtuig en, hoe j uist die deukerscholen en heiligen-g emeenten, wier wereldbeeld het zichtbaarst door plichtbesef en
schuldbewustzijn werd gekleurd, de „stow" in de heidensche oudheid, het augustinisme in de middeleeuwen, en in
den nieuweren tijd de hugenoten en de puriteinen, gelijk
elkaar ontmoetten
ook het keurvendel van Port Royal,
in besliste ontkentenis van onveroorzaakt willen.
Hoe dan een denker, die bij het zich bezinnen over
straf en recht tot straffen van zulke ideeen als „plicht",
als „schuld", of als ,, strafwaardigheid" niet aflaat, hoe zulk
eeu denker in het rein e komt met de leemtelooze oorzakelij ke
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bepaaldheid van elks gedragingen ? Er zijn, indien de schrijver dezer regelen wel ziet, in hoofdzaak drie manieren,
waarop met die voor het oog verbijsterende vraag kan worden
afgerekend. Men kan, vooreerst, om zoo to zeggen, midden
in de alnoodwendigheid, de onbegonnen, ongebrokene, blijven
staan, om daar voor het feit van de erkentenis der genoemde
ideeen en van de macht, door Naar geoefend, eene zekere
ruimte to bespreken. Vie zoo doen, splitsen zich dan weer
in tweeen. Een deel blijft hechten aan de lens van onveroorzaakt willen, wel niet als waar, maar als onmisbaren
waan. Een ander, weer beslist, acht juist erkentenis van
de doorloopende bepaaldheid onzer daden het eenig kader,
waar de idee eener gerechtelijke toerekening naar ouden
stijl in past. Maar men kan ook doortastender to werk
gaan. Dan treedt men, als het ware, boven het ij zeren net
der alomspannende oorzakelijkheid nit. Men ziet in haar
de stille onderstelling, waarmee eene zekere wijze om de
problemen van wereld en leven aan to vatten opereert. Men
huldigt Naar, als ten volle rechtmatig. Doch een' geheel
anderen acht men dien kijk op de dingen en op 's menschen
verhouding tot hen, waarbij de ideeen, straks genoemd, to
pas komen ; en voor dien anderen doet men nu naast den
eersten een minsten.s gelij k recht Belden op erkentenis. De
eerst genoemde is de manier van sommige Franschen, met
name: van A 1 f r e d F on ill e e 1). De tweede, Kier to lande
sneer bekend, is die van S c ho 1 t e n en zijn' juridischen
apostel M o d d e r m a n. Gemeen is tusschen beide groepen
dit : zij spinnen nog in hoofdzaak voort aan draden der
philosophie voor Kant. De laatste, eindelijk, doet haar voordeel met het critisch onderzoek des Koningsbergers en zijner
volgelingen.
Niet vaak, voorzeker, is de Fransche wijze beknopter,
keuriger uiteengezet dan op het congres to Amsterdam de
Brusselsche hoogleeraar C r o c q het deed. Een woord als
het zijne maakt veel gebabbel goed en heft het gemiddeld
1) Hier wordt, inzonderheid, gedoeld op „La liberte et le determirLisme".
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peil van zulk eongreswerk op Bens een Bind omhoog. Men
kan wel kwalijk beter doers, dan zijn betoog getrouw terugte geven. Ziehier, hoe het, in hoofdzaak, luidde : „Wij'
„worden, zeker, niet geboren met een bijzonder vermogen, .
„dat ,,kiesvrijheid" heet ; maar stuk voor stuk prenten opvoe,,ding en omgeving ons het denkbeeld in onzer persoonlijk„heid. Geleidelij k verkrij g ems. wij een ik-besef ; en dit, al
„verder zich ontwikkelend, schept, ongevoelig, het schijn„beeld der kiesvrij heid. Wij doordring en ons van die
„voorstelling dagelijks lueer; wij makers ons wijs, dat wij,
„in zekere olustandigheden, tinders hadden kunuen doen dan
„wij hebben gedaan. En die waan wordt zoo sterk, dat hij
„eindlgt met eeii <>iimiskenbaar verworven vermogen to
„worden. Dank zij dat vermogen, worden wij minder toeganke„lijk voor ale veelheid der oorzakeu, die ons handelen bepaalden.
„let wordt, teg enover de automatische inrichting en aan
„ons wezeu, een werkelijk toezicht houdend en beteugelend
„opperg ezag . Geplaatst in een' geg even toestand, aang elokt
„door verschillende en tegenstrijdige mogelijkheden, maken
ons de gedachte eigen ee aer in ooze macht staande
„keuze tussche ii ouderscheidene verrichtbare handelingen.
„(Dat alles) vergunt ons, niet maar voor het vaderland weg
„onzen eersten drifters en neigingen gehoor to g e ven . In
„onzen vrijheidswaan weifelen wij, eer we eerie beslissing
,,nemen ; wij overleggen ; wij letten op de gevolgen."
„Zoo wordt", du s g ing, een oog enblik daarua, de spreker
voort ; „zoo wordt de schijnv6orstelling onzer kiesvrijheid,
„door middel van den pas geschetsten toestel, eene oorzaak,
„die juist eveneens ons handelen doet, als wij het zouden
„doers, zoo wij die vrijheid werkelijk bezaten. Zeer zeker :
„zij heeft nooit gelij ke kracht, als de kiesvrijheid zelve
„hebben zou. Maar toch : zij werkt in juist denzelfden zin,
„en draagt tot teugeling onzer automatische bewegingen
„bij binnen de grenzen van het mogelijke, en onder voor„waarde, dat andere bepalende oorzaken, die Naar weer„streven, niet al to machtig blij ken.
„Welnu : die waan, die tot eene macht van toezicht
„en beteugeling zich ontwikkelt, wordt het uitg angspunt
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„onzer aansprakelijkheid jegens de samenleving. Een menseh
„in evenwicht bezit daarin een middel, dat hem vergunt,
„zich van vergrijpen to onthouden. Hij wordt oorzakelijk
„bepaald om braaf to blijven ; zijne maatschappelijk onduld,,bare, zelfzuchtige neigingen worden in evenwicht gehouden
„door de invloeden, die hem veroorlooven steeds zijne
„besluiten to nemen in de richting van het oirbare. Pleegt
„hij een misdi ijf, hij weet kwaad to doen ; hij voelt zich
„voor die daad aansprakelijk, en daardoor wordt hij het 1)."
Dat is de hoofdinhoud van C r o c q 's betoog, wel de
best geslaagde poging om het standpunt, straks aangeduid
als dat van F o u ill e e, beknopt to omschrijven. „Te om.schrijven"; niet „aannemelijk to waken". Want in het
Kier gedaan verslag werd, opdat het weergegevene zoo
gunstig mogelijk uitkwam, opzettelijk een deel van sprekers
woorden weggelaten, waarin, hem onbewust, de sterkste
zelfweerlegging lag vervat. Hier is het:
„Neemt", zei prof. C r o c q, „dien waan onzer kiesvrijheid
„weg ; vertelt aan ieder, dat wij „automates" zijn, onfeilbaar
„in ons handelen bepaald, gelijk een rotsblok, dat omlaag
„valt en de voorbijgangers verplettert ; verbreidt het deuk„beeld, dat wij alien geheel onverautwoordelijk zijn voor
„onze daden ; Gij komt er toe, den teug el, het remvermogen
„te verbreken. De m enschen z ullen nog slechts aan hunn.e
„instincten, huune driften, hunne natuurneigingen gehoor„zarnen ; zij zullen dau de automates. worden (waarvoor Gij
„hen verklaart)."
Het staat er : „ueemt dien waan onzer kiesvrijheid weg."
Maar wie, zoo vragen wij, doet dat beslister, dan hij, die
in een openbaar congres, waarvan de kranten vol zijn, en
welks verslag welhaast in honderden van exemplaren wordt
verspreid, het woord „waan" in dit verband gebruikt P
Zulk een congres is Loch geen „onder onsje", waar al het
gesprokene tusschen vier muren blijft, ter harte genomen
alleen door die mannen der „wetenschap", die immers de
wader der boevenstudie „immuun" verklaarde voor de smet1) „Compte rendu." (1901) blzz. 453 seq :
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stof der misdadigheid 7! Wat daar gesproken werd op den
„bel etage" der ingewijden, het klinkt voort, door al de
verdiepingen van het gehoorig huis onzer maatschappij
peen: door de „insteek-kamers" der half- en kwart-geleerden,
door de vertrekken gelijkvloers der krantenlezende en
„meetings" bezoekende, politiseerende en moraliseerende
loontrekkers, tot in de kelderwoningen der ellendigen toe.
„IIoort Ge het '" zoo luidt het daar aldra : „Een professor
„heeft het gezegd." (Voor lieden, namelijk, dien hij in het gevlei
komt, is een hooggeleerde nob steeds een man van gezag.)
„Ons verantwoordelij kheidsgevoel en wat al verder daarmee
„samenhaug t, is touter waan-product. Het hang t aan de
,,kiesvrijheid ; inaar deze hangt... , in de lucht. Nu weten wij
,,het; en sedert wij het weten, omdat hij het ons heeft verteld,
„drukt (dat heeft ook alweer hij zelf g etuigd 1 drukt g eene
„aansprakel ij kheid ons lang er, zijn wij de automaten, waarvoor wij ons houden." Hier geldt wel, inderdaad, wat dens
F o u i 11 e e 's geliefde stiefzoou, M arc G u y an, in zijne
critiek van St u art Mill verklaarde : „Het is tegenstrijdig, to
„onderstellen, dat ooit een strict-persoonlijk waan denkbeeld,
„hetwelk ik herken voor wat het is, mij dan daarna nog
„dringen zal tot eenige daad" 1;). Eene verantwoordelijkheidsleer, die slechts voor wie onkundig blijven van haar'
inhoud Naar voorwerp als eene waarheid laat bestaan, mag
die nog aanspraak er op maker, dat men haar neemt in ernst ?
Waar een klaarblijkelijk uitnemend v6orstander der
wilsleer van F o u i 11 e e de zwakke zijde aan dat „compromis" zoo duidelijk Moot gaf, daar wekt het gees verbazing,
dat, onder hen, die ouveroorzaakt willen verwierpen als een
ondoordenkbaar wanbegrip, de weer doortastenden er ook
geen Neil in zagen dat onding overeind to houden om zeker
nut, dat ons zijn schijn verschaft. Zij poogden liever zich
en anderen to betoogen, hoe juist hij alleen, die onbesmet
blijft van den waan der „vrijheid", opgevat als een „ook
anders kunnen", plaats vindt in zijn gedachtenkader voor
eene toerekening, een lovers en berispen, eene vergelding
1) „La morale anglaise contemporaine". (1885) blz : 295.
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ten slotte, die weer dan ijdele woorden zulleu zijn. Onverbeterlijk, met name voor de toerekening, is, kort geleden
nog, zulk een pleidooi gevoerd door den Groningschen
hoogleeraar Mr. H e y m a n s 1). Ook hem laat men lieverzelven aan het woord, dan dat men poogt hem to verbeteren..
Wat doet, volgens dien schrijver, een redelijk denkend
mensch, die, vast verzekerd van de volstrekt algemeene geldigheid der oorzaakswet, iemand eene daad, als „zijne" daad toerekeut ? Hij „vraagt" (luidt het bescheid) „welk karakter zich
„in die handeling uitspreekt, en rekent de handeling, voorzoover
„zij door dat karakter werd veroorzaakt, toe aan het han„delende individu. Dit blijkt nergens duidelijker dan in de
„gevallen waarin, misschien eenigszins onnauwkeurig, maar
„met klaarblijkelijke en geheel correcte bedoeling, gesproken
„wordt van verminderde of opgeheven toerekenbaarheid ;.
„immers deze gevallen zijn joist de zoodanige, waarin, met
„het oog op de exceptioneele omstandigheden waaronder
„eene handeling werd begaan, nit die handeling geene of"
„althans eene minder ver gaande conclusie betreffende het
„karakter mag worden afgeleid dan in de groote meer„derheid der gevallen terecht zou worden g etrokken. Zoo
„zal men de toerekening geheel uitgesloten achten bij.
„physieken dwang : wanneer b.v. iemand door feitelijke
„opsluiting werd verhinderd eene verplichting na to komen,.
„evenzoo wanneer de Bader in dwaling verkeerde omtrent
„den feitelijken toestand, of wel to jong of to weinig ont„wikkeld was om de gevolgen zijner handeling to kunnen
„voorzien ; wanneer hij derhalve „niet moist wat hij deed",.
„zooals men pleegt to zeggen. Van verminderde toereken„baarheid daarentegen zal men spreken bij eene handeling,.
„die werd begaan onder den invloed van psychischen dwang
„(bedreiging), dringenden nood of groote verzoeking ; alsook
„wanneer door hartstocht of sterke gemoedsbeweging het
„geheele bewustzijn van den dader door een bovendrijvende
„voorstellin g werd in beslag genomen, en dus tegenmotieven
„niet, of slechts in geringe mate hun' invloed konden doers
1) Zie het bovenaangehaalde Gids-artikel van Januari 1901, inzonder
beid op blz. 73 seq.
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„gelden ; „hij was zich zelf niet", is hiervoor de teekenende
„uitdrukking. De bedoeling is in al deze gevallen dezelfde :
„men wil zeggen dat, wanneer b.v. door eene onder de
„genoemde voorwaarden gepleegde handeling aan anderen
„groot nadeel is berokkend, daaruit niet als in de meeste
„gevallen mag worden aft eleid, dat wel en wee van anderen
„den dader to eenen male onverschillig is". We hebben
her overal slechts to maken met eenvoudige aanwendingen
van een toerekeningsbegrip, dat handelingen toerekent
aan den dader, voorzoover (maar dan ook verder niet) als
ze door zijn individueel karakter zijn bepaald, daarin hare
oorzaak vinden.
Op die ,,deterministisehe" leer der toerekening past,
^nzerzijds, eeri onvoorwaardelijk „amen". Eenigszins anders
cbter komt de zaak to staan, zoodra er sprake is van prijs
of blaam en hoeveel weer nog van vergelding ; kortom,
van het oogenblik dat onze op waarheid aanspraak
makende waardeering in het spel treedt. Voor de rechtvaardiging van dat nieuwe, is het gedaehten-apparaat
waarmeP oorzakelijk begrijpen werkt, niet hinderlijk zeer
zeker, alleen maar onvoldoende. Hier schijnt iets weer, iets
anders nog van noode.
Waarin dat „plus" bestaat ' Wij meenen : hierin. Zal
eene verrichte daad mij lof of blaam molten verwerven,
achterna, dan moet, vooraf, uit de gedragslijnen, die in
overweging kwamen, eene beste keuze zijn to doen geweest,
y gebod van waarhj k verplicheene keuze, omschrijf baar in eer
tend karakter. En nog iets weer eischt de toerekening in
den zin des strafrechts. Opdat er plaats voor Naar zij, moet
het verplichtende karakter van het g ebod vooraf genoegzamen klem hebben bezeten, om het to rechtvaardigen dat
ongehoorzaamheid den overtreder worde betaald gezet. Wie
over het goed reeht van die verp tzchtvng zich bezint, hij
kon wel eens met het gewone stel-begrippen, waaraan hij,
bij het nasporen van oorzaken genoeg had, niet weer toekomen.
Er is een zeer gewoon middel, waarmee men zich die
moeilij kheid verheelt. Men n eemt eenvoudig het plichtO. E. II 8
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besef, waarom het to doen is, of wel de vordering, dat zijn
inhoud door straf bepaling worde onderstreept, als algemeen
menschelijk verschijnsel, noodwendig voortgevloeid uit onze
zielsgesteldheid. Nogtans geeft dat mis pier g een bast. Men
vergete het niet: het rechtmatige van dien inhoud is het,
waarop het pier aankomt. Dat echter wordt mij niet
gewaarborgd door de noodwendigheid van het feit. Laat
in het plichtgevoel, of in den strafeisch, waarvan zooeven
sprake was, zich eene natuurwet van den geest doers gelden ;
eene dergelijke wet is ook in het spel bij al onze „natuurlijke" vergissingen. Ook, als wij, zouder waarschuwing
vooraf, zijn aangezocht om de vermoedelijke hoogte van
een' cylinderhoed met een krijtstreepje aan to geven op
den wand, en deze dan geregeld overschatten. Ook, als
wij, tegen alle waarschuwing in, de maanschijf even boven
den gezichtseinder steeds colossaler ons verbeelden dan
hoop in de lucht. Het wetskarakter, dus, de algemeenheid
en noodzakelijkheid van een verschijnsel in ons zielsbestaan
verzekert allerminst zijne onbedrieglijkheid. Ja, meer.
Zoo het altijd maar bij het opsporen van oorzaken en hare
noodwendige samenschakeling blijft, dan staat Ge spoedig
weerloos tegenover oogenschijnlijk niet ongegronde twijfelingen. „Hoe zou Loch ooit", zoo mag men U dan vragen,
„in dat gedachtenkader het „Gij zult" een' redelijken zin
„bezitten ? Hetzij ik het g ebodene doe, of late, het zal
„immers, ook voor Uw besef, niet antlers kunnen zijn? Maar
„wat beduidt dan een g ebod ?" Neen, waarlijk : in dies
dampkring vindt deze bloem geen voedsel.
Nog Bens dan: hoe komt iemand, die in het strafrecht
zulke ideeen als „plicht" en als „strafwaardigheid" niet
loslaat, hoe komt hij in het reine met de leemtelooze oorzakelij ke bepaaldheid van elks gedragingen ? Wij meenen,
tenslotte, dat een dergelijk „in het reine komen" voor hem
niet noodig is, omdat hij, onder den gezichtshoek der genoemde ideeen de straf en het recht er toe beschouwend,
juist tijdelijk afziet van de oorzakelijkheid. Hij loochent,
noch bevestigt haar. Slechts last hij voor het oogenblik
Naar blijven buiten zijn' gezichtkring, vermits de diugen,
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-waarom het thans to doen is, van andere orde zijn. Zoo
straks was de opmerking van pas, hoe „juist die denker„scholen en heiligen-gemeenten, wier wereldbeeld het kenne„lijkst „ethisch" bleek gekleurd, ook tevens overeenstemden
„in besliste ontkentenis van onveroorzaakt willen." Nu
echter mag daaraan eene tweede worden toegevoegd : dezelfde
scholen en gezindten hadden bovendien nog dit gemeen,
dat, naar Naar oordeel, met erkentenis van oorzakelijkheid
kortweg, niet alles, wat to weten viel, gezegd was. Welnu:
ook daarin volgen wij hun spoor. Naast de verklarende
beschrijving van wat er in de menschenwereld al zoo gebeurt,
t >mdat het niet andrs kan, plants i en wij vroeg er al en
plaatsen wij hier weer eene nieuwe en g ehj k g erechtigde
g eda ehten sfeer : de onto ouwing van vat in dezelfde wereld
al zoo behoort, onidat het niet anders mag. In die tweeledighei.d van onzen denkarbeid is het kluwen ons gegeven,
dat uitleidt nit den doolhof.
Men han zich een' drukker denken, opgaand in zijn
bedrijf, die, bij het zien van eenig boekdeel, niet acht geeft
op inhoud, of strekking, niet vraagt, of pier een gedicht
is, of een wij sgeerig vertoog, of eene reisbeschrij ving, of
een jaarverslag eener vennootschap ; hij let slechts op de
papiersoort, den lettervorm, de drukinkt. Dat is een standpunt. Een lezer, daarentegen, van het boek heeft enkel
aandacht voor wat het hem to vertellen heeft, tracht to
waardeeren de schoonheid der verzen, verdiept zich in den
zin der g edachtenreeksen, reist in den geest met den verhaler Knee, of wikt en weegt de kansen der aandeelhouders.
Dat is een standpunt even goed. En stel nu eens : terwijl
hij daarmee bezig is, zich daarvoor warm maakt wellicht,
valt telkens hem de drukker in de cede met de opmerking,
dat dan toch maar al dat fraais gebonden is aan drukinkt
en papier. vat zal hem de belangstellende lezer antwoorden : Natuurlijk dit: dat het opgemerkte feit niet valt to
loochenen : dat er omstandigheden) zijn to denken, waarin het
zijne waarde heeft dat feit in het Licht to stellen : maar
dat op het oogenblik niet dit de zaak is, die voor hen
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belang heeft. En als de drukker nogtans aanhoudt, dam
eindigt, mogelijk, de ander met hem toe to voegen : „Nu.
„goed, Mijnheer ; ik herhaal het, Ge hebt gelijk ; maar laat
„mij thans met vrede."
Iets dergelijks hebben wij pier. Er is een standpunt
(dat der beschrijvende wetenschap), vanwaar de menschenmaatschappij gedacht wordt als opgenomen in het natuursysteem, in een geheel der dingen, welks deelen, enkelvoudig of saamgesteld, vo lkomen bepaald zijn krachtens
algemeene wetten. Die wetten to kennen is een onoutbeerlijk middel voor de bewuste leiding des samenlevens,,
van Welke ons welzijn in zoo hooge mate afhankelijk is.
Ze to onderstellen is geen axioma, hetwelk zonder ongerijmdheid niet to loochenen valt ; het is niet iets wat voor
zich zelf spreekt, noch uit zoo iets noodwendig afgeleid.,
Het is eenvoudig. . . eene onderstelling, die wacht, of zij
bevestigd wordt. Zoo, als de taken staan, is (afgezien nog
van de oneindige geringheid zelfs onzer m6gelijke ervaring
naast de uitgebreidheid en den duur van het heelal) de
voorraad van gegevens der waarneming, die inderdaad tot
wetten zijn herleid, nog uiterst klein in vergelijking met
de vracht dier andere, die stug blijven en onverwerkt. Doch,
hoe dat zij : zoover als zonder haar ervaringswetenschap
onmogelijk is, moet de onderstelling van alomvoorhanden
wetmatigheid eene noodwendige heeten. Het ideaal derwetenschap is volledig v6orweten, diepgaand begrijpen. En
de v6orstelling der wereld als een rijk van wettelijkheid is
de eenige aanvangsovertuiging, die ons hoop geeft, dat onze
arbeid geen verloren moeite wezen zal 1).
Nu is echter ook her naast het eerste een tweede
standpunt mogelijk. Wie daar zich plaatst, denkt zich de
menschenwereld in het teeken, niet van het onvermijdbare,
maar van den plicht. Hij staat in de verzekerdheid, dat
telkens, waar, bij practisch overleggen, meer dan een weg ons
open blijkt to staan, eene beste keus to doen valt. En wat in
dezen van ons, menschen, geldt, het is, daarvan houdt hij
1) Men vergelijke met het hier gezegde : J a me s W a r d. „Naturalism
& Agnosticism" . „Gifford-lectures 1896-1898". II (1899), blzz. 232 seq.
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vast zich overtuigd, van gansehe volkeren niet minder waar.
Die „beste keuze", op haar komt het hem aan. Hoe zij
getroffen , waaraan zij herkend wordt ? dat blijft een punt
van onderzoek. Dit eene, intusschen, weet hij met gewisheid : ten einde zich rekenschap to geven van wat hij to
verrichten hebbe, of to laten, vindt hij wel nergens minder
baat, dan bij eene heenwijzing naar dat noodwendige, het
niet anders kunnen, dat immers, welken -weg hij inslaan
mog e, de eene keuze in hem zal werken, zoo goed als de
andere. Juist wijl het pier telkens is to doen om die gedragslijn, die aanspraak er op heeft, dat men Naar volge,
moet de onderzoeker voorshands afzien van deze andere
vraag : voor Welke er u'itz'wht bestaat, daft men Naar
feitelijk volgeu zal. De laatste blijft in het inidden. En
daarom is hier het onderzoek volstrekt bevoegd, zulke
ideeen to banteeren als „plicht", „verdienste", „schuld" en
„straf". Toegelaten in het verband eener verklarende oorzaaksbeschrijvingg, kunnen die woorden slechts den zin hebben van feitelij k plichtbesef, , fe'telij k schuldgevoel, feitel'ijke
verdienste-toerekening, feitelij k; bestraffen. Gebezigd, integendeel, in een gedachtenkader, als waarvan her sprake is,
en onder afzien van oorzakelijkheid, verkrijgen ze rechtinatigem Lnhoud. Komt pier dus den wijsgeerigen onderzoeker eeil vorscher naar de natuurwetten der maatschappij
aan boord met deze snedige wij sheid, dat het „schuldige",
gelijk het „verdienstelijke" handelen toch steeds heeft moeten
zijn wat het was, de eerste is in zijn recht, wanneer hij
daarop antwoordt, dat, hoe beteekenisvol die waarheid
moge wezen, g ezien in den gezichtshoek van den ander, ze
voor hem zelven, staande waar hij staat, op het oogenblik
juist niets ter zake doet. En mocht dan de andere nogtans
aanhouden, de toegesprokene zou molten eindigen met in
v a n D e y s s e 1's trant hem to verstaan to geven : „Nu ja,
„man, Ge hebt gelij k. Daar heb je 'n cent. Maar ga nu
„keen."
Er steekt Kier inderdaad achter het niet of to wijzen.
beroep op de diepste onderstelling elker verklarende wetenschap iets anders nog, dat alles behalve onafwijsbaar is.
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Er is her, min of weer verholen, eene dubbele avontuurlijkheid in het spel. Vooreerst : de levensgedachte van het
„naturalisme" : „causaliteit niet slechts glom to erkennen,
„maar tevens alom het enige, wat to erkennen valt." En
dan: het v6or-oordeel van den „materialist" (den ruiterlijken, of verbloemden) : „alle gebeuren in de ruimte (het
„menschelijk gedrag dus ook incluis) afleidbaar slechts uit
„vroeger dergelijk gebeuren, maar nimmer nit zoo rui.mte„looze dingen als „wilsbesluiten", „overtuigingen", en wat
„dies weer zij." Die beide dwaallichten, zij glimmen, desbewust, of niet, den strijders tegen het begrippenapparaat
van het oudere strafrecht voor. Op die twee g eldt het, wat
min bedrieglijk Licht to laten vallen.
Vooreerst dan: het „naturalistisch" „credo". „Gij
„spreekt", zoo zal een volgeling van F e r r i allicht ons toevoegen, „Gij spreekt van eene verzekerdheid, dat telkens,
„waar weer wegen dan slechts een zich openen voor uw'
„voet, eene beste keus to doen valt. Gevoelt Gij niet,
„dat Ge daarmee u zelven maar wat v6orpraat ? Zoo'n „beste
,,,,keuze", afgezien van wat een iegelijk op zich zelven daar„voor houdt, zij is een nevelbeeld. flier is gelijk hebben,
„noch ongelijk . flier is alleen persoonlijke smack en
„v borkeur."
Het ware, strict genomen, licht voldoende, op die luchthartige vraag bescheid to doen met deze wedervraag : Gelooft Gij dan zelf, wat Gij daar zegt ? Neemt iemand ernstig
aan, dat zedelijke vborkeur voor S t. V i n c e n t i u s boven
C a r to u c h e, zijn' landsman, iets minder „waar" is, d.w.z.
waard om door een' ieder to worden gedeeld, dan, bijvoorbeeld, verstande] ij ke verkiezing van G a 1 i 1 e i 's levenswerk
boven dat van den Jezuiet G r a s s i, die hem bestreed
Valt het to betwijfelen, of het gedrag van T r o p p m a n n
jegens de familie K i n c k, van Oh a m b e r lain jegens de
Boerenstaten is onverdedigbaar in even stelligen zin, als
loochening van het theorema van P y t h a g o ra s P Maar het
is mogelijk, den „naturalist" nog jets of wat steviger de
duimschroeven aan to zetten, dan het in die vragen alreeds
is geschied.
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Het „naturalisme" huwt zich aan een' eigenaardigen
gemoedsstaat. „Naturalistisch" pleegt de kijk op wereld en
leven to zijn van hem, die liever het voorwerp zijner studie
vereenvoudigt, dan dat hij van het complex geheel den zin
beproeft to vatten, de kijk desgenen, die het nacijferen
van Bingen, waar hij buiten blijft, stelt boven dat inkomen
in hun eigen levee, dat pas ten voile „begrijpen" heeten
snag 1). Nog weer eens overdenken, nog weer eens nagevoelen, voluit verstaan, kortom, wat, order zekere nauwlettend uitg evorschte omstandigheden, een medemensch in
het verleden mag hebben g edacht en g evoeld, zulk werk
acht de „naturalist" rnaar amper „weten". Het dunkt
hemn eigenlijk niet rrieer dan „literatuur". Weetbaar keurt
hij slechts dat, waar de onmisbare voorwaarden aanwezig
zijri van stricte aansehouwelijkheid : grootheden, die zich laten
m.eten en berekenen, en dan liefst ook : volstrekte vastheid,
zoo der dingen, als der g ebeurtenissen, die eraan voorvallen ').
Vandaar zijn toeleg om de wetenschappen als op to lossen
in eene enkele, de min „exacte" steeds tot de „exactere"
to herleiden. Het weten van ons geestelijk bestaan moet
dan teruggebracht tot studie van het lichamelijke ; voorts
deze weer tot schei- en natuurkunde ; die beide tot bewegingsleer ; en eindelijk de laatste tot mathesis, die men
„de aanschouwelij kheid zelve" noemen mag . Het ontg aat
zoo'n ijveraar, het ontgaat li.cht zelfs zijn' argeloozen hoorders,
hoe dat gedurige „herleiden" de wereld in en buiten ons, nu
ja, aanschouwelijk maakt, doch enkel door Naar' inhoud to
verarmen. Nooit gaat herleiding zonder rest. Laat zelfs
eens al het bestaande cijfermatig to begrooten en in verhoudingen van ruimte en tijd bevangen zijn; daarmee is
niet gezegd, dat zelfs een enkel ding door die getallen en
verhoudingen uitsluitend is bepaald 3). De wetten der bewegingsleer laten zich aanwenden op ettelijke ervaarbare dingen;
toegegeven ! Dus zijn die voorwerpen n aar maat en naar ggetal
1) J a m e s W a r d. „Naturalism & Agnosticism". „Giflord-lectures
1896-1898". II. (1898) blz : 208.
2)

Te zelfder plaatse blz : 280.

3)

Te zelfder plaatse blz : 88.
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geordend ; zeker ! Maar blijken zij daarmee nu anders niet
to wezen dan maten en getallen ? 1) Intusschen : voor die
onherleidbare rest mist de „naturalist" gevoel. Zij blijft this
uitgesloten van zijn wereldbeeld ; niet, wijl ze ontbreekt aan
zijne gegevens, maar wijl ze in zijn kader met wil passers.
En zoo dan wordt hier de alomspannende aanschouwelijkheid betaald met prij sgeving van het inzicht juist in dat,
wat telkenmale een hooger rij k der dingen van het naastvborgaande onderscheidt 2). Men slaagt wellicht er in de
wijze en mate der beweging aan to geven, die zich in deze
chemische verandering, of in dat groeiproces voltrekt.
Slechts : in Welk opzicht chemische verschijnselen, levensgebeurtenissen ook, nog bovendien wat anders zijn, dan die
beweging, die evengoed reeds daar beneden voorkwam, slechts
daarvan leert men, altij d maar herleidend, nets. Ten deele
kan dat zonder merkbaren hinder voortgaan.... Totdat
men het punt bereikt, waar zich het verwaarloosde onherleidbare op deze eenoogige werkmethode wreekt in tastbare
ongerijmdheid p arer sluitredenen.
Geen voortgang, immers, in beschrijving van het wereldmechani.sme kan iets veranderen aan dit weerbarstig feit :
Toen, tijdens het Amsterdamsch congres voor boevenstudie,
herhaaldelijk E n r i c o F e r r i zijne sonore volzinnen deed
rollen door de vergaderzaal, Coen stond het, zeker, keeldeskundigen vrij, de gearticuleerde klanken, die de aanwezigen van hem vernamen, to „herleiden" tot bewegingsverschijnselen. Maar daarmee was van die geluiden toch nog
niet alles, zelfs niet Bens het hoofdzakelijkste, gezegd. Wat
men daar hoorde, het was niet maar gedruisch, dat dienst
kon doen om vogels to verschrikken, of wel zich leenen
tot acoustische ontleding. Het geluid had, als gesproken
woorden, zin, zoo voor den spreker als zijne hoorders 3). En
nader laat die zin zich dus bepalen : Het was den redenaar
1) Te zelfder plaatse blz: 262.
2) Emil e Bo u t r o u x. „De 1'idee de loi naturelle". (1895) blz. 139.
James Ward. Te zelfder plaatse I (1899) blz: 247.
3) Jam e s Ward. „Naturalism & Agnosticism " . „Gifford-lectures.
1896-1898 " . II (1899) blz. 284.
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,eraan

gelegen, hen, die daar naar hem hoorden, to overtuigen, dat zij, zoover ze ook voortaan zich onledig mochten
houden net de problemen der misdadigheid, de beste keuze
zouden doen door met het verouderd „classicisme" maar to
breken en liever to gaan wandelen in de wegen der „cri.mineele sociologie". Nu denke men zich een' leer stellig geestverwant, die daar to ongepaster ure den spreker in de rede
was gevallen met eene herinnering aan het „naturalistisch"
credo! Wij hooren het dien man al roepen. ,,,,Eene beste
„ „keuze doen ? !" Maar is de stille grondgedachte, die zulk
„vermaan beteekenis geeft, geen pure „metaphysiek " ? Gij,
„F e r r i, spreekt gelijk Ge doet, omdat Ge nit kraeht vay.
„TJw verleden, TJwe omg eving niet anders spreken kunt.
„Elk der aanwezigen denkt over deze dingen en zal voortaan
„erover denken, gelijk oorzakelijkheid het over hem beschikt.
„Maar nu to praten, alsof Gij gelijk hadt, en wie er anders
„dachten, ongelijk'. Welk een terugval in de wan begrippen
„der „eenlettergrepige scholastici" ! ! " 1) Het zou voor
F e r r i licht niet gemakkelijk zijn geweest, zich zulk een'
tegenspreker van het lijf to houden zonder bedenkelijk
kleerscheuren. Had hij, intusschen, tegen een' winkelhaak
in het pantser zijner dialectiek niet opgezien, dan lag het
afdoend antwoord aan het gedacht „enfant terrible" voor
het grijpen. „Blijf, bid ik u," moest zijn beseheid hebben
geluid, „mij ditmaal t'huis met uwe oorzakelijkheid. Voelt
„Gij dan niet, dat zij voor het oogenblik Kier niets ter
„zake doet P Ik ijver voor de juistheid van mijn standpunt.
„Wat gnat dan mij, wat gaat dien anderen de wij ze aan,
„hoe ik daar ben gekomen ' Ik prijs ook mijn gehoor dat
„zelfde standpunt aan. Moet ik daarbij de feitelij ke vraag :
„welk standpunt deze of gene metterdaad innemen zal P
„niet in het midden laten ?" Ja, waarlijk, zoo slechts kon
de „crimineele socioloog", in het aangezicht van een com1) Het pleit dan ook voor het doorziclit van den schrijver, dat in
de „Twee opstellen over crimineele anthropologie " bier en daar (b.v. op

blz. 25) een toon wordt aangeslagen, als was het veldwinnen der nieuwe
riehting alleen eene factische onvermijdbaarheid. Sleehts houdt de auteur
dien Loon niet vol. (Zie o.a. bias. 41 en 71.)
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prc mittant „enfant perdu" der eigen school, zijn pleiten
hebben gerechtvaardigd. Doch, mag men vragen, indien
deze dingen zoo zijn, indien, bij het oordeel over richtig
red eneeren, dat afzien van „causaliteit " gewettigd, niet to
ontberen is, waarom dan uw misbaar tegen „metaphysiek",
zoodra een „classicus" iets soortgelijks doet bij het denken
over richtigen wil en wandel ? Waarom hem daar niet ook
het beneficie toegestaan derzelfde geestelijke ,,attitude": raadgevend nopens hetgeen to wenschen , het advies opschortend aangaande dat wat feitelijk to wachten staat P
Tot zoover het eerste stille vbor-oordeel, dat de overzijde
zich zoo druk doet maken op het stuk van wilsoorzakelijkheid. En nu het andere. Het last zich hooren, dat een
latitudinaire Lombrosist in F err is trant, al geeft hij op
het laatst g enoemde punt het pleit gewonnen, nog weer
ten slotte op een daarachter liggend kopj e zich terugtrekt.
„Nu, het zij zoo," zal hij zeggen ; „TJJw opereeren met wat
„slecht, wat beter is vermogen wij dan blijkbaar niet in
„naam der vet van oorzaak en gevolg to wraken, omdat wij
„zelven ook iets analoogs verrichten, zoodra wij redenen
„geven voor onze eigene zaak. Dan blij ft nog altij d dit :
„Gij kunt Loch niets met zulke erkentenissen doen, wijl zij
„geene macht bezitten over daden. Want doen is een ge„beuren in de ruimte, is beweging; en geene zoodanige
„gebeurtenis kan anders dan door eene voorafgegane derge„lijke zijn voortgebracht. Uwe overwinn ing van daareven
„is dus ij del."
Wij molten ons, dat spreekt, pier niet laten verlokken
naar het doornig veld der vraagstukken betreffende het
wezenlijk verband van ziel en lichaam. Gelukkig is dat
ook niet noodig. Want indien ooit een prediker in het
feit, dat hij als prediker optrad en in de kennehjke bedoeling, waarmee hij het deed, den tekst der eigen prediking
verloochende, dan doet het deze. „In confesso" zij, onzerzijds,
dit : het zoo juist gewonnen punt zou ons niet oaten,
kwam daar niet nog op het gebied van feitelijk geschieden
dit tweede bij, dat zoo'n erkentenis, als Wier redelijkheid
dan nu werd toegegeven, meetelt met verdere roerselen bij het
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bepalen onzer daden. „In confesso" zij tevens dit andere :
de naturalist, die bij „herleiding" leeft, en daarom, goedschiks, kwaadschiks, afdrijft naar oplossing van het heelal
in mechanisme, kan kwalijk ervan tusschen, in zijne zielkundige beschrijvingen eene voorliefde aan den dag to
leg gen voor het taaleigen der studien van dingen in de
ruimte ; eene overhelling naar materialisme is dus bij hem
verklaarbaar. Alleen : des to erger voor geheel zijne denkwijze, wanneer zij tot dat uiterste hem dringt. Want Welk
bescheid kan hij dan g even, op de bedenking, die J a m e s
W a r d tegen een dergelijk vertoog van H u x l e y inbracht :
„Indien ons willen de kracht om tot daden to prikkelen
„ontbeert, dan mist haar ins verstandsgebruik joist eveneens" ? 1 ) En laat zich inderdaad die consequenti e niet
ontg aan, wat kan da y heel de propaganda voor de g edachten
der „nuova Scuola" uit practiseh oogpunt nog beteekenen
Zij is dan touter academisehe schermutseling . Bekeering en
kan zij in dat g eval wellicht nog werken. Maar de overtuiging der bekeerden nu vruchtbaar ook to maker voor
het leven, zich to doen uitspreken in wetshervorming, daarop
to hopen, daaraan zelfs to denken, het is Naar niet verg und.
Is dat de meening p arer kampioenen :' En indien neen,
zouden zij dan niet wel does, net hunne „philosophie" eens
duchtig to herzien op het punt, dat de conclusion van hun
denken zoo hopeloos in strijd brengt meet hun doen
Er is, zoover wij zien kunnen, slechts een manier,
waarop de weerpartij zich vleien kan, aan den klem dier
laatste opmerking to ontkomen. Het is deze, dat zij, onder
verwijzing naar een beweren, waarop vooral G a r o fa 10
den nadruk heeft g elegd, ontkent, met hare prediking een'
omkeer van beteekenis to willen brengen in ons handelen.
„Ziet," dus zal zij dan spreken, „wij profeteeren niet; wij
„constateeren slechts. Wij brengen het verweer der m.aat„schappij tegen den booswicht eenvoudig tot bewuste erkente„nis van wat het altijd is geweest. Sinds den beginne was
„het dusg enaamde „wraakrecht" slechts onbewuste zelfver1) J a m e s W a r d. „Naturalism & Agnosticism " . ,,Gifford4ectures
1896-1898. " II (1899).

olz : 41.
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„dediging der maatschappij tegen hare belagers. Welnu :
„wat zij sinds eeuwen oubewust gedaan heeft, zij hebbe er
,,voortaan het bewustzijn van. Dat is het eenige, wat wij
„beoogen."
Bescheidenheid zou men, voorzeker, aan zulk eene afweer niet mogen ontzeggen. Of ze echter doeltreft, is eene
andere vraag. Vooreerst : laat het zich wel denken, dat
verstandige lieden zich moeite zullen geven om u, of mij,
of wien ook, Bens duidelijk onder het oog to brengen,
wat wij v6or dezen reeds werktuiglijk deden, zoo zij daarmee niet tevens beoogden, ons doers van tot dus ver wat
om to buigen ? Dat is reeds hierom niet waarschijnlijk, wijl
ze, onontwijkbaar, ons daarmee al een' zeer slechten dienst
zouden bewijzen. Eene daad, die eerst werktuiglijk geschiedde, en dan daarna met vol bewustzijn wordt verricht,
blijft slechts in naam „dezelfde". Ze wordt in waarheid
heel iets nieuws. En meestal wordt ze er niet beter op.
Wat anders Loch is het geheim van die virtuositeit, dien
wonderbaren slag, dien men door oefening verkrijgt, zoo
het niet di.t is, dat een samenstel van in elkander grijpende
verrichtingen, aanvankelijk vol bewust, maar daardoor stumperig gedaan, allengskens door het bewustzijn ter bestiering
wordt overgegeven aan lagere zenuwcentra en nu steeds
weer met nimmer falende nauwkeurigheid „van zelf" geschiedt ? Breng dus eens den bezitter van zoodanigen „slag"
weer het vol bewustzijn bij van wat hij doet. Ziedaar : Ge
last hem, als het ware, den weg teruggaan, die nit onbeholpen aanvangen hem heeft omhooggevoerd tot virtuositeit. Kortom : zoo het u om die wekking van bewustzijn
zonder meer to doen was, helpt Gij den dus gewekte. . .
van den wal in de sloot. Kan dat de toeleg der „nuova
scuola" zijn geweest ?
Onwaarschijnlijk in zich zelve, wordt de uitvlucht van
slechts „wekking tot bewustzijn" to beoogen ook bovendien
weersproken door de feiten . Nog zij gezwegen van de omwentelende planners, die een heetbloedig man gelijk F e r r i
ter zake van strafwetgeving en strafpractij k ons bleek to
koesteren. Bepale men zich tot de slotsommen van den
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l^ehoudenden G a r 0 fa 10. Is daar geen heel programme
van hervormingen : op het stuk der poging en der recidive,,
der burg erlij ke rechtsvordering tot schadeherstel en der
voorloopige vrijlating, der gratie en der verjaring, der voorwaardelijke loslating en der gemeenschappelijke opsluiting ?
En wat is dan de gansche „cririnologia", indien niet eene
„bewustzijnswekking" met het uitgesproken doel om door
het gewekt bewustzijn hervormend in to werken op het
doers ? eene handeling, kortom, die vierkant de beweerde
onmacht der erkentenis in het rijk der daad verloochent
Is tot zoover < w ze afi•ekening slechts eeuigszins g eslaagd, dan blijft nu van F e r r i s bezwaren tegen de oude
school Inaar weiuig overeind. Lijn stout bewereu, alsof ons
ervarin g de n-utteloosheid van straffexn had doen zien, bleek
ongestaafd. De stelling, voorts, die de vermeende ijdelheid
der straffen moest verklaren, zijne vereenzelviging aller
misdadig ers met zieken, of, voor het minst, verwordenen,
bleek ons onhoudbaar evenzeer. En eindelijk steldeu wij
nog dit in het licht : dat de gedachtenwereld, waar het
oude straf begrip to huis hoort, volstrekt zoo ongerijmd
niet is, als ons F e r r i zocht wijs to maken, en dus rechtspleging met dat straf begrip tot richtsnoer er geenszi.ns
aan behoeft to wanhopen, of zij bij boeven met g ezonde
zinnen wel ooit de heilzame erkentenis zal wekken van
metterdaad to zijn „verdiend". Than s rest nog slechts eene
nadere aanduiding to geven van den zin, waariu dat lij dend
deelwoord, dat „verdiend" met rede van eene straf kan
gelden.
Het zal daartoe het beste zijn, nog Bens terug to gaan
naar eene hierboven reeds gemaakte opmerking. „Van
„niet een' enkelen moordenaar, of dief," zoo heette het Coen,
„ook niet van den gevaarlijkste, kan men beweren, dat nu
„joist die man, zoo men hem ongemoeid laat, het leven
„zelf der maatschappij bedreigt, dat hem weerloos to waken
„een eisch is parer veiligheid." Het zoo er, trouwens, ware
het anders, in all e landen voor de toekomst hunner samenleving wel treurig uitzien. want zoo gelukkig is wel

nergens de politie in hare nasporingen, dat er niet een
gevaarlijke misdadiger blijft rondgaan, onontdekt en ongestraft. Vragen wij echter thans eens dit: hoe komt het,
dat die doodeenvoudige bemerking geregeld wordt voorbijgezien ? Vanwaar, dat men zoo lichtelijk zich laat paaien
door het Loch blijkbaar slechts onder zwaarwichtig v6orbehoud
to aanvaarden „adagium" : „met, bij voorbeeld, K 1 a a s B o e s
,.onschadelijk to waken, verdedigde de maatschappij in
„Nederland zich zelve ?" Het is, zoo wij wel zien, hierom :
wijl in die „sociale-zelfverdedigings-theorie" altijd eene stille
aanvulling wordt bijgedacht, tot hare voltooiing noodig, maar
zoozee r van zelf sprekend, dat nauwelij ks iemand van dat
bijdenken zich klaar bewust is.
Waarin bestaat die aanvulling P Voorop ga dit. Al zijn
thans wetenschap en wetgeving eenstemmig in eene opvatti.ng van misdrijf en van straf, die deze beide allereerst
beschouwt als breuke en handhaving der maatschappelijke
orde, waarvoor de staat to waken heeft, Loch zijn die twee
nog steeds niet dat alleen. Ze blijven ook daarnaast : verkortiug en bescherming der bijzondere rechtsgoederen, waartegen de misdadigheid zich richt. Zien we echter thans
eens daarvan af, om slechts to letten op het eerste, dan
valt daar dit to zeggen : Niet dat K 1 a a s B o e s was ongemoeid gelaten, had onze samenleving in hare grondvesten
geschokt. Maar dat men plegers van cone daad als hij verrichtte, geregeld vrij liet uitgaan, dat zou in het eind gevaar
opleveren voor de hechtheid van ons samenleven. Zelfs
die betoogen dus, die zulke strafv6orschriften slechts van
den kant hunner „sociale" noodzakelijkheid in het oog
vatten, ze houden steeds de onderstelling in: dat de v6orsehriften, waarvan sprake is, algemeene regelen zullen geven.
,.Algemeene", niet in een' zin, die ongelijke bej egening van
ongelijke overtreders uitsluit, maar zoo verstaan, dat er
geen sprake zij van nukkige wispelturigheid, van stilzitten
heden, woeden morgen, al naar gelang een gril des oogenbliks het zoo nieebrengt.
Welnu dan : die verzwegen onderstelling wordt niet
gemotiveerd alleen door zorg voor de ongereptheid van
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het lichaam der maatschappij, Het is, vooreerst, volstrekt
niet zeker, dat onze strafrechtspleging, ten einde doel to
treffen in dat opzicht, bovenal zich vrij zou moeten ho uden
van willekeurigheid. Het beroemde motto-woord van B e cc a r i a, waarnaar de beste teugel der misdadigers to zoeken
was, niet in de zwaarte van de straf, maar in de zekerheid,
gestraft to zullen worden 1), dat woord mocht als een
evangelic klinken in dagen, toen men het best gebruiken
kon ; reeds het g emak, waarm^e het zich herleiden laat tot
het ongerijmde, bewijst ons, hoe eenzijdig het moet zijn.
Gelooft iemand, dat eene boete van een gulden, op elk
vergrijp gesteld, voldoende wezen zou, mits naar een ieder
wilt, dat hij, tot het plegen van een nisdrijf komende, die
straf niet ken n tgaan 7 De maat der aafschrikkende kracht
snag hies voorshands worden g edacht als een product nit
deze twee: gestrengheid en waarschijnlijkheid. Maar of
wel waarlijk van die beide de tw eede factor de voornaamste
zij 7 schijnt zeer de vraag. Zijn het niet vaak de grilligste,
de m inst bereken bare meesters, sours laksch in het straffen
cook zelfs wegens grof verzuim, en dan een andermaal ter
zake van eene kleinigheid tot het uiterste gestreng, zijn zij
het niet vaak, die door hun personeel het stiptst worden
gediend ? Men denke ook aan besmettelijke ziekten. vat
is het, dat daar het meest den g emiddelden mensch beangstigt en tot vdorzorg noopt 7 De mate der aanstekelijkheid ?
Of wel de tragische verschrikking van de kwaal ? Maar
weinigen zullen niet de laatste noemen, maar weinigen
ontkennen, dat cholera, al is het gevaar voor hare verspreiding kleiner, eer eene paniek verwekt dan mazelen.
En laat zich dat zielkundig niet verklaren P „De kerns" is
touter een begrip ; alleen het verstand heeft daaraan deel.
Maar het beeld van het voor- of nadeel, waarop kans bestaat,
dat is eene voorstelling die tot de zinnen spreekt ; en wel,
gansch afgezien van den waarschijnlijkheidscoefficient, alleen
(of nagenoeg) door de maat van het mogelij k profij t, door
de scherpte van het gedachte leed. van daar, immers, het
1) Aanvavgswoorden van XX in „Dei delitti e delle pease"•
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succes van speeltafels en loterijen P Niet de geringheid van
het aantal nieten, de schittering veeleer der hoofdprijzen,
zij is het, waardoor de hartstocht voor het spel geprikkeld
wordt. Bestaat er dan geene reden, to verwachten, dat ook,
zoolang politie feilbaar blijft, de spelers in de loterij der
strafvervolging veel minder uit het veld zullen worden
geslagen zelfs door de grootste activiteit der „rechercheurs",
door maximale leans, dus, op bestrafng, dan door, daar
wear zij n^erkomt, de pakkende onmenschelij kheid der
straf ? In waarheid : er is grond tot twij fel en, of niet eene
overheid, die bij vlagen en scheuten met eene naeedoogenlooze jusitie inhaalde, wat aan den ijver en den voorspoed
harer opspoorders en vervolgers ontbrak, die nu en dan
eens door zeer wreede strafoefeningen goedmaakte Naar
gemis aan regel en consequentie, of niet zoo'n overheid,
juist wegens hare regellooze luimen, het onbeschaafde
boevenpak vrij wat meer afdoende overblufte, dan eene,.
die naar stipte regelmaat to werk g ing.
Nogtans, doeltreffend, of niet, wekt de gedachte alleen
reeds aan die planlooze ongenadigheid een' niet to smoren
weerzin. Waarom ? Eenvoudig, wijl door Naar een standvastig beginsel van rechtsleven zou worden miskend, dat
de nieuwere wijsbegeerte heeft mogen onder woorden brengen met allengs toenemende klaarheid. Het is de idee der
onpartijdigheid, door K a n t nog tastend aangeraakt, door
Si d g wick, naar het schijnt, tot dusver het zuiverst in gekleed. Zij werd in deze bladen al weer door ons vermeld, 1) maar wordt niet licht to vaak herhaald. „Het
„kan", dus leerde S i d g w i c k, „het kan niet passend
„zijn, dat ik u bejegen op eene wijze, waarop het voor u_
„onpassend zijn zou u to gedragen jegens mij ; althans kan
„dat niet, bloot op grond, dat Gij en ik onderscheidene
„wezens zijn, en zonder dat tusschen ons beider card en
„omstandigheden verschillen vallen aan to wijzen, die voor
„het uiteenloopen der wed erzij dsche bej egeningen een' rede„lijken rechtvaardigingsgrond opleveren." 2) Die stelregel,.
1) Zie de Mei-aflevering. 1901 van dit tijdschrift. blz. 38.
2) „The Methods of Ethics". (1884), blz. 379.
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derhalve, verwerpt geenszins alle ongelijkheid kort en goed.
Slechts wordt daardoor alleen zoodanige ongelij kheid gerechtvaardigd, die in aanwijsbare zakelijke overwegingen
geworteld blijkt. Nu dan : dezelfde gelijkheid, die (slechts
behoudens zakelijk to motiveeren afwijkingen) deze maxime
wil betracht zien in de wederzijdsche verhoudingen van
mensch tot mensch, zij legt ook de overheid den plicht op
om onpartijdig, zonder grillig aanzien des persoons, hen to
bej eg enen, die hare ordening door een vergrij p ontredderen.
De booswicht, die, niet waar : g een rechteloos wezen wordt
door zijn verg rij p, heeft tegenover Naar or aanspraak op,
dat zij hem trefle naar een' algerneenen regel, een' die,
von ^ r zoover andereu hem gelijken, op dezen even goed toepasselijk zij. Niet dus omdat doze Gene man, indien hij
>ngestraft bleef, het ordehj k voortbestaan der maatschappij
bedreig en zou, -net daarom dient de ov erheid haar uiterst
best to doer tam hem to vinden eu to plaatsen voor den
rechter. Honderden voorbeelden van onontdekte misdadig ers, wier strafleloosheid niettemin het volksbestaan intact
liet, bewij zen het ons, hoe daar de plicht om to vervolgen
niet zijn' grond vindt. Maar hierom veeleer is in zoo'n
geval de politie tot het bijzetten alter zeilen gehouden,
omdat de staat, handhaver des rechts, om het in g emeenzame taal to zeggen, geene uitzondering mag makers; omdat,
zoo hij dit misdrijf door de vingers zag, elke euveldader
van g elij ken en „a fortiori" van g eringeren graad, die later
min toegeeflijk word bejegend, hem terecht zou kunnen
beschuldigen van meten met twee maten, en eene algemeene
strafeloosheid van zulke booswichten de openbare orde
onoverzienbaar zou ontredderen. Goon willekeurig aanzien
des persoons ! ziedaar dus vast eon strak gebod, dat ook in
de straf bespiegeling dezer, van alle categorisehe imperatieven
zoo of keeri.ge, „positivisten" puns ondanks mee telt, al hoeden
zij zich wel, or onbewimpeld mee voor het licht to komen.
Nlet gansch ongerechtvaardigd zal thans allicht de
taaiheid schijnen, waarmee", trots het triomfgezang der
weerpartij, nog altij d ettelij ke juristen in het strafrecht
hunne trouw bewaren aan Koningsberg'sche „metaphysics".
O. E. II 8
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Doch er is meer. Het beginsel van zoo juist behoeft alleen
to worden in verband gebracht met nog een ander, even
blijkbaar, om nopens de beteekenis der straf een licht to
ontsteken, dat de onverwoestbare levenskracht der vergeldingsidee recht duidelijk doet uitschijnen. Men volge eens
even deze redeneering. Elk recht, genomen als eene rechtsbevoegdheid, is, kennelijk, slechts een zijde aan eene verhouding, wier keerzij wordt gevormd door den, op anderen
rustenden, plicht om het to eerbiedigen. Is het nu, gelijk
daareven bleek, als regel ongerij md, dat ik u plichten
afverg jegens mij, zonder ook zelf bereid to zijn tot wederkeerige plichtsvervulling mijnerzijds, dan ligt dus nu voor
het grijpen deze slotsom : elk onzer mag op de hem toekomende rechten slechts aanspraak waken in de onderstelling, dat hij de rechten zijner naasten (individuen en genootschappen) ook zijnerzijds getrouw ontzie. Dat is de
waarheid, waaraan de oude leer van het „maatschappelijk
verdrag" eene, wel is waar, gebrekkige, maar zeker pakkende
vertolking gaf ; de waarheid ook, die K. a n t voor oogen
stond, toen hij de paradoxen-reeks terneer schreef, waarmee
hij zijne leer der weervergelding inhamerde in de ziel der
tijdgenooten : „Steelt Gij, zoo besteelt Ge U zelven... doodt
„Gij, zoo ontzielt Ge U zelven" en wat dies weer zij 1). Is
Loch weerkeeriyheid het teeken, waarin elk rechtsleven staat,
is recht ten slotte een stel van de subj ecten over en weer
verplichtende ontzags- en dienstverhoudingen, dan laat
ook dit gevolg zich niet ontwijken : in dezelfde mate, waarin
zich eene der partijen uit dat stel aan hare verplichtingen
onttrekt, verliest zij alien grond om zich er over to beklagen,
als anderen (als, in een rijk van eigen richting, de verongelijkte maagschap, als, in beschaafder maatschappijen, de
overheid) nu ook aan hun verplichte ontzag to Karen aanzien zich niet langer storen. Dat is, men vat het, lang
niet hetzelfde als de eisch van wraakgevoel, waarmee men
het generzijds zoo gaarne op een lijn stelt. Het is geen
hartstochtelijk verlangen. Het is de slotsom eener passie1) Imm. Kant. „Metaphysik der Sitten. Rechtslehre. II. Theil E.
Yom Straf- and Begnadigungsrecht."
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looze sluitrede. Ten hoogste kan men meenen, dat de vordering der g ereehtig heid, waarvan her sprake is, aanvankelij k
in onon derscheidbaren samenhang met wraakzucht zich doet
gelden. Zulk een historisehe band, intussehen, is geen eenzelvigheid. Heeft R u d o 1 p h v on J her in g in zijn nagelaten werk gelijk, dan zal de meetkunde in haar' oorsprong
bloot een behulp der bouwkunst , de studie der hemelli chamen desg elijks eene handlangster der scheepvaart zijn
geweest 1). Doet die geringheid van haar' aanvang aan de
eig en waarde der genoemde wetensehappen lets to kort P
Na tnurlij k niet. Maar evenmin kan het dan ook de zelf;tandi, e beteekenis c1 er strafgerechtig'ieldsidee vermi:i.deren,
flat zij in hare eerste jeugd aau wraakgevoe] zich heeft
g epaard.
,Der . tri' i erechtig hei dsidee". Ret h oog e woord is er uit.
I nderdaad schijnt met het hiervóorgaande de reden aangeeven, waarom --, en tevens de grens, waarbinnen, onder
all e Inaatregelen van zelfbeveiliging, die de m.aatschappij,
persoon geworden in den staat, alzoo kan treffen_ met opzicht jot hare gevaarlij ke bestanddeelen (maatregelen van
sequestratie, van intimidatie, van emendatie, van eliminatie
somtijds) er enkele zich onderscheiden door dat bijzondere
kalakter, dat wij vertolken in het woordje „straf". Het
bedoelde strafkarakter is niet onvoorwaardelijk eigen aan
deze of die speciale the jeg eningg. Maar weinig maatregelen laten
zich bedenken, die men to hunner tijd ook wel als straf heeft
a ang ewend, of zij kunnen onder andere omstandigheden de
strafhoedanigheid to eeneu male missen. opslui.ting, tuchtiging, correctie van een' krankzinnige, zijne dooding ook,
daar, waar men oogenblikkelij k hem op g eene andere wij ze
gevaarloos maken kan, dat alles is geen ,,straf " in den
zin, lien een redelijk spraakgebruik aan dat woord pleegt
to hechten. „Straf" worden zulke maatregelen van het
oog enblik, dat hunne aanwending op een' met g ezond
denkvermogen toegerusten meusch in de eerste plaats de
strekking heeft : hem voelbaar to makes, Welk lot hij
1) „Vorgesc}iichte der Indo-Europaer".
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verdient, zoo hij behandeld wordt naar zijne werken, „vat",.
om nog eens een woord van K a n t to bezigen,
„zijne daden", in verband met de gezindheid, die zich er in
uitspreekt, „waard zijn". Voor zoo ver die bedoeling voorzit, zal nu noodwendig, bij de keus der middelen, een
andere maatstaf gelden dan daar buiten om. Wie louter
daden pleegt van voorzorg, bijvoorbeeld tegen een' krankzinnige, hij kan er allicht niet van tusschen, den ongelukki.ge to verkorten in het genot van sommige rechtsgoederen. Maar steeds zal hij toch pier op uit wezen, zijne
middelen zoo to kiezen, dat die tekortdoening, als noodzakelij k kwaad, beperkt blij ve tot het strictelij k one- ermij dbare. Gansch anders, waar men heeft to doer met een' strafwaardigen persoon. Zoover de tegen hem to nemen
maatregelen in waarheid „straf" beteekenen, zal verkorting
in een anders hem toekomend rechtsgoed, niet maar, als
onvermijdelijke bijkomstigheid, worden gedoogd, wits binnen
de engst mogelijke grenzen, neen, veeleer, als doel, beoogd.
Want slechts aan krenking van wat zonder zijn vergrijp
zijn recht ware gebleven kan het hem voelbaar worden ingescherpt, wat in een rijk van wederkeerigheid, als dat des
rechts, zijne krenking van anderer rechtsgoed redelij kerwijze beduidt.
De pier geschetste straf beschouwing gelijkt, zeker, op
de denkbeelden der Italiaansche „classieken", maar vermijdt
hunne fouten . Zij houdt, inzonderheid, zich vrij van het
euvel, dat, weer dan eenig ander, de geestverwanten van
B o s s i en C a r r a r a in moeiten heeft gebracht : de compromitteerende samenkoppeling met het, niet in begrip to
brengen, woord „vrijheid", opgevat als oorzaakloosheid,
van ons willen. En daardoor schijnt ze in staat, met
grooter nadruk dan de Italiaanscb e, ons to herinneren, hoe
het bij straffen niet alleen op de zielkundige doelmatigheid,
maar tevens op een zeker evenwicht van straf en misdrijf
aankomt. Zij stelt, Loch, aan de straf eene grens, eene
maat. Zeker niet in den zin der oud-testamentische „talio",
die in schijn een' graad van exactheid belooft, waarvan in
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de werkelijkheid niets terecht komt. Maar zoo veeleer, dat
slechts die krenking van des overtreders recht, als straf, is
g erechtvaardigd to achten, die, naar het oordeel van een'
onpartijdigen tact, de maat in acht neemt van de rechtsverachtiug, in de gepleegde daad aan het licht getreden.
Het worde volmondig erkend : van wiskundige exacthei.d
kan her nimmer sprake zijn. Grootspraak was het, wanneer leerling e:n. van C a r r a r a des meesters methode prezen,
ais de „mathematische". En verklaarbaar is het alleszi.ns,
dat Berg ehjke zelfoverschatting der ouderen de jongeren
er toe bracht, g eheel het denkbeeld der afweging to verwerpesi . Maar g evraag d snag toch worden, of niet wij,
uieilsehen, bonderdmaal per dag, geholpen door Pen' zekeren
tact, zoodarng e weging en verrichten, al is daarbij exactiieid onbereikbaar 1 ). Gevraagd mag worden, insgelijks,
^l; als G a r o f al o de zorg voor het algerneen belang
laat temperen door ,,zedelijk g evoel" en F e r r i zoekt naar
„het punt van evenwicht" tusschen de aanspraken des
inisdadi ers en die der samenleving, zij zelven bij hunne
maatbegrooting een grein exacter kunnen zijn dan wij 2).
En vrag en roeten wij in elk g eval dit andere : of eene
best ra ffing sleer, die de overheid aan grenzen van Naar recht
laeriunert, al moot zij de inachtnemi.ng dier grenzen aan
tactvolle bescheidenheid der aangesprokene overlaten, Loch
niet ma Naar beginsel is to verkiezen boven Naar' tegenhang er, waar j uist de breuke met de verg elding sgedachte
to voren uitsluit elke g erechtvaardig de teugeling van de in
zich zelve toomelooze idee der „salus publica".
Een tweede en laatste punt is echter van nog meer
belang . Er is iets als eene logische Nemesis, die steeds
eenzijdigheid in redeneeren straft aan hare eigene gevolgtrekking en. De aanhangers der nieuwere school wij zen bij
hunne pleidooien en vertoogen (het werd reeds gezegd) elke
„g erechtigheids"-bespiegeling af, om enkel op doelmatigheid
1) Cf. H e g e 1. „Rechtsphilosophie". („Werke". VIII.) blzz : 142 seq :
2) Men vergelijke V on B u r i in V on L i s z is „Zeitschrift " IV
(1884) blzz. 174 seqq : over soortgelijke tegenwerpingen, to maken tegen
de strafleer van V on L i s z t.
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to letten. En zie, het heeft er veel van, of zij met die
afwij zing ons in den strij d tegen misdadig heid juist het
doelmatigst wapen gaan ontnemen. „Men kan", schreef'
treffend de to vroeg gestorvene G u y a u, „men kan, in
„straffen, de efficaciteit van de rechtvaardigheid niet schei,,den. Die beide zijn ten slotte een. Zoo dan verliest, in
„eene pure nuttigheidstheorie, de wettelijke straf, daar zij
„mij niet weer als „verdiend" kan treffen, van hare bekee„ringskracht, die immers in het oefenen van invloed over
„mijn denken en mijn willen moet bestaan. „Wat maakt
,,,,dat uit ?" zoo zal men zeggen, „Gij houdt niet op, de
,,,,straf to vreezen, en dat is ons genoeg." (Ik antwoord : )
„de vrees voor straf is op zich zelve als drijfveer niet
„genoeg, wanneer de straf van buiten slechts door over„macht, of krachtens eene noodzakelij kheid wordt opg eleg d
„en mitsdien gansch en al uitwendig blijft. De ware drijf„veeren leggen niet de menschen ons , maar leggen wij
„ons zelven op. Kortom : het zijn zulke, die we willen,
„die we aanvaarden. De duurzaamste beweging, de onweer„staanbaarste is die, waartoe ik zelf besloten ben. Ik ga
„veel verder, ik loop veel lang er, wanneer ik ga, waarheen
„ik wil." 1)
In waarheid : opdat de dwangmaatregelen der overheid
ten volle doeltreffen, is het noodig, hen zoo to kiezen en
of to meten, dat een onpartijdige hen „verdiend" kan achten
in den hierboven ontwikkelden zin, en dus ook, wat er
nog in den veroordeelde zelven mag voorhanden zijn van
supra-individueel zedelijk oordeel, van „geweten", hen vermoge aan to nemen als eene rechtvaardige boete. Het is
laatstelijk, ongetwijfeld ! van geneeskundige zij aanneembaar
gemaakt, dat er onder de gestraften weer zijn dan men
dacht, Wien ziekelijke ontaarding niet vergunt, de straf op
zulk eene wij ze to aanvaarden, en alzoo to doen strekken
tot hun Neil. De grenzen blijken pier veel moeilijker herkenbaar, dan vroeger was gemeend. Niet dankbaar genoeg
zullen de rechtsgeleerden het den geneesmeester kunnen
1) „La morale anglaise contemporaine. " (1885) blz : 365.
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afnemen, als deze hun bij het onderzoek van twijfelachtige
„gevallen" wil helpen met zijne onwaardeerbare voorlichting.
Zelfs met die voorlichting, zij weten het reeds nu, zullen
zij veel to vaak nog mistasten. Hoe zal het dan wezen
zonder Naar ? Maar reeds to voren tot onvruchtbaarheid
gedoemd zal het samenwerken van rechtsgeleerde en geneesheer zijn, indien de laatste, in elken schuldige slechts ziende
den „patient", miskent den zin van de balans in Themis'
handeu.
11.B. > 1lI V. 11)02.

WI NTERAVON D.

De grauwe hei smelt saam met grauwe lucht
In 't fijn cantille-werk der bleeke berken,
En 't braakland ligt in zwarte reuzenzerken,
Waarlangs de Westenwind zijn doodsklacht zucht.
Een late kraai loomt aan op zware vlerken
En zwenkt naar 't hooge nest in trage vlucht ;
In verre verte gromt het dof gerucht
Der zwarte stad, waar moede menschen werken.
En 't avondt : 't grauwe duister spreidt zich breed,
vervagen.d en verdoffend kleur en lijnen,
En alles zwij gt,
en 't wordt zoo stil, zóó stil.. .
En de garde ligt in 't vale nevelkleed,
Een grijze, moede kranke, die Naar pijnen
In killen doodenslaap vergeten wil.
Amersfoort.
Jan. 1902.

G. C. IIOOGEWERFF.

ONZE LEESTAFEL.
Dr. N. Man s v e it. Het Onderwijs in Zuid-Afrika vooral
in betrekking tot de Nederlandsehe taal. Amsterdam, J. H.
de Bussy. 1902.
De vrede is gekomen. Wij weten thans hoe. Al worden censiinr en krijgswet gehandhaafd, er is een enkele brief doorgekomen,
die de waarheid onthult. De mannen, die nog in het veld stonden,
waren minder talrijk dan Engeland thans gelieft to vertelien. Tocli
hadden M ii n e r en K I t e hen e r de onuitsprekelijke laagheid gehad,
op veel ;rooter sohaai dan in Europa vermoed wordt, de Kaffers
to wapenen. Reeds waren er gruwelen gebeurd. Het gevaar dreigde,
dat de nog overgebleven vrouwen en kinderen der Boeren door de
Kaffers zouden worden uitgernoord. Toen begreep de kieine heidenschaar. dat het oogenblik gekomen was orn de wapenen neder to
leggen en zoo het ras voor totalen ondergang to behoeden.
De vrede is gekomen. Toch is het pleit nog niet heslecht of
de Afrikaner-natie voortaan Hoilandsch dan wel Engelsch zal wezen.
Pat zal daarvan of hangers, weike taal ten siotte zegeviert. Wie met
kennis van zaken ooze stamverwanten in de bange worsteling, die
hen thans wacht, heipen wil, verzuime niet het hierboven genoemde
geschrift van Dr. N. M a n v e 1 t to lezen. De schrjjver was eerst
professor to Stellenbosch en had daar het groote voorrecht den
voortreffeiijken S rn u t s tot de taak die hem wachtte op to leiden.
Vervolgens was hij Superintendent van Onderwijs in de Zuid-Afrikaansche Republiek en deed daar in den tijd van siechts zeven
jaren zoo groote wonderen, dat het niet overdreven is to zeggen,
dat Engeland. mede om zijn werk to stuiten, den oorlog heeft
uitgelokt.
Achtereenvoigens spreekt Dr. M a n s v e it over Kaapkoionie,
Natal, Oranj evrijstaat en Transvaal.
Indien Engeland niet steeds onrecht had gepieegd en niet
steeds geweid had gebruikt, dan zou Zuid-Afrika ongevoeiig geheel
Engelsch zijn geworden: ziedaar de overtuiging door het geschrift
van Dr. Mans y e it bij mij gewekt. Engeland's snoode politick
is een groote Hater geweest. Zij, die gelooven, haasten niet. Zij
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wachten, tot de oogst rijp is om to worden binnengehaald. Ziedaar
de politiek van maehten, die, overtuigd van haar goed recht, zich
zeker rekenen van de toekomst. Maar de zelfzuchtigen willen, oogenblikkelijk, geld, genot en macht. Bij hun leven moeten zij het doel
bereiken. Eehte vaderlandsliefde is hun vreemd. Hun egoIsme is
de bron hunner zwakte.
Het geschrift van Dr. Mans v e it, dat voor den thans gesloten
vrede werd afgedrukt, spreekt, zooals ik zei, in de eerste plaats
over de Kaapkoionie.
De Kaap kept geen overheidsscholen. Er zij n enkel particuliere
scholen. Maar er worden subsidies van staatswege gegeven, wanneer de onderwijzers zijn goedgekeurd en de scholen aan de eischen
der wet voldoen. In de Kaap wordt, altijd schriftelijk, veel geexamineerd. Nooit mondeling. Het onderwijs is er meestal oppervlakkig
en meer africhtend dan opvoedend. De zoogenaamde Kaapsche
Universiteit is enkel een examineerend lichaam, dat certificaten
voor lager, graders voor hooger onderwijs verleent. Het Engelsch
is de officieele hal bij alle examens, dus ook bij het onderwijs,
terwij 1 de taal der in de meerderheid zij nde Hollandsche bevolking,
,,met schending der bij de overgave van de Kaap gedane belofte,"
steeds als een vreemde is blijven gelden.
Het was een groote triumf, Coen in 1882 de Afrikaner-Bond
wist door to drijven, dat althans in het Kaapsche parlement het
Hollandsch naast het Engelsch werd toegelaten.
Van den eersten Transvaalschen vrijheidsoorlog 1880-81 dagteekent de geboorte der Afrikaner-natie. In 1882 ontstond de Afrikaner-Bond en zeven j aar later de Taalbond. Wel was de taal van den
Statenbijbel nog niet geheel teruggedrongen, maar toch was Engelsch
de huistaal geworden. Zelfs bij predikanten der Ne^1erduitsch Gereformeerde Kerk. Vele Hollandsche families schaamden zich voor
hun of komst en trachtten door verdraaiing van hun naam voor
Engelschen door to gaan. Geheel de Kaapkolonie was, voor het
uitbreken van den thans geeindigden oorlog, wat de Engelschen
noemen : loyaal. In iedere hoeve prijkte een portret van Koningin
Victoria.
Meer nog dan in de Kaapkolonie is in Natal alle onderwijs
op Engelsche leest geschoeid.
Oranj evrij staat kon voor den laatsten oorlog in zeker opzicht
een twee-talig land heeten wat lager onderwijs betreft. Voor het
hooger onderwijs was het geheel of hankelijk van de Kaap, verder
van Schotland en Engeland.
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In Transvaal eindelijk heerschte, tot op het oogenblik dat
Mans v e 1 t in 1891 Superintendent werd, een verwarde en zelfs
jammerlijke toestand. Ook hier waren de scholen particuliere inrichtingen, maar zij konden door den Staat onder zekere voorwaarden
erkend, di. gesubsidieerd worden. Een van deze voorwaarden was,
dat het onderwijs in de Hollandsche taal werd gegeven. Zoo eischte
het de wet van 1882. In de praktijk was men weinig gewoon zich
daaraan to storen. In tal van scholen, zelfs onder de Boeren, was
Engelsch de hoofdtaal. Engelsch spreken gold als kenmerk van
echte beschaving. Het ,j onge krachtige yolk wilde niet van het
,,Hoog-Hollandsch weten," maar schaamde zich in gezelschap van
vreemden het „Afrikaansch" of ,.Kaapsch-Hollandseli" to spreken,
dat als kombuis- of keukentaal werd gebrandmerkt. Ret Engelsch
met zijn eenvoudigen zinbouw en nog eenvondiger buiging, waarvan enkel bij iiet schrijven de spelling groote moeielijkheden oplevert,
won steeds veld. De superintendent D u to i t had zijn ambt ver-a
waarloosd. NI a n s v e ] t l )egreep. dat het A.frikaansch Been toekomst had. Een storm van verontwaardiging s tak tegen hem op,
Coen hij de taal der dijkloopei.s, zooals men de Hollanders minachtend
noemde, op de school trachtte to brengen. Dr. NI a us v e It heeft
in de Zuid-Afrikaansche Republiek inoeielij ke d agen beleefd, maar
hij genoot den steun van de v rzienden President. Hij zorgde, dat
de totaal onbevoegde onderwijzers, personen, die bun naam ter
nauwernood konden schrljven enz., uit de school verdwenen en
allengs velvangen werden door kundige maar rechtzinnige mannen
nit ons land. Het onderwijs nam onder zijne leiding een groote
vlucht ; in zeven j aren verdubbelde het aantal leerlingen ; de staatsuitgaven ten behoove van onderwijs klornmen van £ 50000 tot
£ 226000. Op de goudvelden verrezen ,,Randscholen" voor de kinderen der uitlanders. Pretoria zag zich spoedig in het bezit van
een uitmuntend staats-gymnasium, van een staats-modelschool met
normaalklassen voor de opleiding van onderwijzers, van een staatsznijnschool, van een staats-meisjesschool, waar onderwijs op alle
trappers aan de j onge landsdochteren gegeven wend, van een staatsmuseum, van staats-tehuizen voor van buiten komende leerlingen.
Zelfs een Universiteit zou to Pretoria gesticht worden, toen door
de schendende hand van Albion het zoo schoon zich verheffende
gebouw der nationale opvoeding werd omvergeworpen.
De vooroordeelen tegen ons yolk waren als sneeuw voor de
zon weggesmolten, zoodra de Boeren talrijke manners van een ander
type dan ,.de drinkende en vloekende Hollanders" hadden leeren
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kennen. Vaders, die zoo slecht onderwezen waren, dat zij een woord
als „Tehuis" voor Thee-huffs aanzagen en daarop hun aanmerkingen
grondden, Raadsleden, die niet dan hakkelend en stotterend een
wetsartikel konden aanhalen, hadden nu „zeuntj es" van 16 a 17
j aren, bedreven in een half dozijn talen en niet minder algemeen
ontwikkeld dan een flinke leerling van een Nederlandsch gymnasium.
Zoodra de Boeren Hoog-Hollandsch hadden leeren schrijven, bleken
enkelen onder hen een stijl to bezitten die in zijn grootsehen eenvoud en zijn mannelijke kracht aan de psalmen herinnert. Een
nieuwe frissehe kunst en een jonge veelbelovende besehaving
stonden op het punt van to ontluiken.
Thans zullen de Engelschen beproeven dat alles met wortel
en tak uit to roeien. Zij zullen de telgen der Voortrekkers, zoo
zij niet verleden en nationaliteit verloochenen willen, tot Heloten
trachten to verlagen. Zij zullen hun met list en geweld hun eigen
rijpe, rotte besehaving trachten op to dringen. Op ons rust de
plicht om zooveel mogelijk het verkeer tussehen oud-Holland en
de Afrikaansehe stamverwanten to bestendigen.
Laat ons in stilte handelen. Het goede, dat we willen doers
zal het best gedijen en het minst gevaar loopen verijdeld to worden, wanneer we er ons voor wachten het met den grooten klok
V. D. W.
in to luiden.
Jeanne Reyneke van Stuwe. Een Liefdes-geschiedenis. L. J. V e e n, Amsterdam. z, j.
Na „Het Kind", het eenvoudig-verteld, aangrijpend verhaal,
schijnt mij deze bundel van 5 novellen (Een Liefdes-geschiedenis,
Ondergang, Najaar, Een Operatie, Zondag-middag) zoo iets als een
terugtred. Men kan onder het lezen de gedachte niet weren dat
dit alles to veel „calamo volante" is opgeschreven, dat het Been
doordacht en doorwrocht werk is en dat de oude les, die toch ook
voor elk kunst-product gelden moet :
Vingt foie sur le metier remettez votre ouvrage . .
hier allerminst is betracht. Wel hebben daardoor dan ook deze verhalen
een zekere bekoring, die gelegen is in het frissehe, in het spontane,
maar telkens opnieuw stoort ons de zeer stellige indruk dat de
schrijfster gewerkt heeft als gedreven door de begeerte om toch maar
heel spoedig met dezen bundel gereed to zijn. Wat wel allermeest
dien indruk wekt, is de overweging dat de behandeling van het ziellaat mij maar
kundig element in deze vijf geschiedenisjes .
getuigt van een
zeggen wat mij het juiste woord schijnt .
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zekere slordigheid, een oppervlakkigheid, die den lezer ontstemt en
hem ten slotte er toe brengt al heel weinig belang to stellen in het
„geval". Een en ander treft ons reeds dadelijk in het eerste verhaal,
waarnaar de gansche bundel genoemd is: de „Liefdes-geschiedenis"
is de wonderlij ke historie van een j ong meisj e, dat zich in het hoofd
gezet heeft een zekeren Leo gelukkig to waken; het is de „alte
Geschichte'' : L e o verkiest 0 d e t t e boven H e d d a en trouwt met
0 d e t t e en is met haar overgelukkig ; dat fei_t nu maakt de versmade He d d a tot een brieschende Medea. Als zij 0 d e t t e ziet,
vlamt een haat in haar op „zoo woest, dat zij er zelf van schrikte" .
En zij bepeinst bij zich zelve : ,,0 vrouw, die tusschen ons is gekomen,
,,o vrouw, die oils ZOO iio^dlottig geseheiden lioudt. — ik vloek je.
,.breekster van ons geluk. Ik vloek ,je ; ontneemster van onze toekomst
„aan Oils .' Jouw zaligheid za.l niet durend-volkoinen zijn, want
,.eenmaal, heel spoedlg misschien, zal L e o k)egrijpen dat hij zich
,,heeft vergist' . ----- Dit citaat moge tevens dienen als proeve van
den toonaard. waarin het veihaal is gesellreven. Een niet minder
teekenend staaltje is het volgende, een deel der beschrijving van
H e d d a's gevoelens als zij met de onschuldige 0 d e t t e in eenzelfde
vigilante naar huls rijdt : „Haar keel vas beklelnd, haar hart bonsde
„zwaar, van het er door been stormend bloed, haar slapen hamerden,
,.in haar hersens bruiste het; haar hartstocht sloeg Naar als een koorts
„naar het hoofd, en deed haar alle besef verliezen. 0. . . dat
„wezen was thans in Naar macht, — aan Naar genade overgegeven.. .
„waarom zou zij niet. . o waarom zou zij niet, met handen, die
„durfden en wilden en onweerstaanbaar gedreven werden tot de
„daad. haar aanvatten en die glanzende oogen dooven, die levende
„schoonheid doemen ten dood ? Al haar zenuwen trilden van ver„langen, Naar handen strekten zich in wreed begeeren uit, — o, ads
„een getergde tij gerin, zou zij zich werpen op haar, op Naar, die zij
„haatte, zij zou Naar dooden, dooden zou zij haar, in duizend folte„ringen, zij zou Naar doen lijden, als nooit een geleden had, zij zou
„haar vermorselen, verbrijzelen onder haar haat . . ."
Zullen er lezers zijn, die dit forsch en gespierd noemen ? Laat
mij zeggen dat ik het grof vind, „dik er opgelegd", zooals men in
de tooneelwereld zegt. De schrijfster heeft verzuimd ons vooraf to
waarschuwen dat Naar heldin een volkomen-abnormaal mensch is, een
uiterlij k-beschaafde j onge vrouw, maar met den aard van een
„getergde tijgerin", een lang niet ongevaarlijk individu, dat rondloopt met een idle-fixe en beheerscht wordt door den waan dat L e o
een superieur man is, die alleen met haar, H e d d a, die zich zelve

3I S 'r--ook zeer superieur vindt, gelukkig kan zijn. . . . Men eindigt met
de schouders op to halen over de melodramatisehe jonge vrouw, die
in een vigilante zulke moordplannen voedt en niet tot daden komt.
Maar dit al heel weinig ingewikkeld geval ons zoo uitvoerig to vertellen en het to vertellen van H e d d a's standpunt, als was zij in
haar recht met het opdringen van haar liefde, het to vertellen
zoo . . . forsch en zoo. . . . gespierd, met zoo krasse woorden,
— neen waarlij k, hier is de goede smaak zoek geraakt onder de begeerte van to willen imponeeren door hevigheid en hartstochtelijkheid.
In „Ondergang" is zeker heel goed detail-werk, maar de groote
zielkundige vraag, die pier op to lossen viel : hoe het mogelijk is dat
een aan een slordige, armoedige omgeving ontworstelde derde-meid
na een verblijf van enkele dagen in het ouderlijk huffs wee p terugzinkt en ondergaat, — dat probleem wordt niet verklaard ; wij vernemen dat er ,, ondergang" is, inaar duidelij k wordt het geval ons
toch voor een groot deel niet en in de mate, waarin de geschiedenis
ons een raadsel blijft, in diezelfde mate daalt en zakt onze belangstelling. Want het lijkt ons bedacht en on-reeel.
„Naj aar" is het doodgewoon verhaaltj e van een leer liege, die op
haar leeraar verlieft en bemerkt dat de goede man getrouwd is. Ook
deze „j uffrouw Vere" is --- evenals H e d d a — van het slag vrouwen,
dat tot een man gaat om hen haar liefde to belijden : „waarom, als
,,h-ij niet kwam, niet komen kon misschien, zou z j niet gaan tot
.,,hem? 0, zij zou a,an zijn voeten vallen, hero nederig Naar liefde
„bekennen, en hem smeeken, smeeken Naar niet van zich weg to
„zenden" . . ! Men ziet het: als men hier maar voor „hij"
— „zij" leest en voor „hem" — „haar" en omgekeerd, dan, ja dan
klinkt de zin doodgewoon.
„Zondag-middag" ook is niet interessant ; pier verlieft de „hij"
op een jonge, getrouwde vrouw, die, als ze zijn liefde raadt, zich
met een gebaar van schrik en of keen van hem afwendt ; de „hij"
•ontvlucht haar op hetzelfde oogenblik. En dat is al.
Interessanter is het voorlaatste verhaal „Operatie", maar het maakt
niet goed wat de vier andere zoo onbevredigend doet zijn,
H. S.
H e n r y k S i e n k i e w i c z. Te vuur en to zwaard, Historische roman over Polen en Rusland. TJit het Poolsch door J.
B rand t. 2 din. Arnhem—Nijmegen, Gebr. E. & M. Cohen.
Door den populairen schrijver van „Quo Vadis" wordt ons ditmaal een Tataarsche Ilias aangeboden. Want het is hier vechten
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van vroeg tot laat en van laat tot vroeg. En altijd is het to paard
zitten en rennen dat de steppe er van davert, ook het einde zoowat
altij d : ,,toen achtervolgden wij hen met vier escadrons en hieuwen
hen neder als slachtvee". (II bl. 160). En als het totaal onmogelijk
is om to oorlogen, dan wordt er tenminste gezorgd voor een duel
of wat. Ja, aan den lezer wordt een ridder voorgesteld die de
gelofte der kuischheid heeft gedaan, totdat het hem zal gelukt zijn
drie hoofden to hebben afgeslagen met een slag van zijn heilig,
voorvaderlijk zwaard. Lang moet hij kuisch blijven tot eindelijk,
daar heeft „de Litthauer zijn zwaard opgeheven en deed zulk
een geweldigen houw, dat de lucht Hoot onder den slag. Drie
lichamen vieleit in de gracht en drie gehelrnde hoofden rolden
tot hinen bet ])ereak van den knielenden ridder. Toen opende
zieh. ofsc•hoon de lid l op garde woedde, de henlel voor Pan Lon
g i 1i : er wiezen vleugelen uit zijn schouders, engelenkoren zongen
in zijn ziel. en het was, als steeg hij op ten hemel. Hij streed
als in een droom, en de slagen van zijn zwaard waren als zoovele
gebeden van lof en dank.'' (II l)l. 343). Trouwens bidden en danken vergeten deze vechters nooit, en de held van den roman is
niet meer of minder dan ,,een man van ongeschokt geloof zonder
spoor of schaduw van twijfeL" (I hl. 326). Hoe het er ondertusschen
op zulk ee wereld van enkel vechten gaat uitzien? De schrijver
verheelt het ons niet : ,,De hel had alle misdaden van hare keteneu
bevrijd en de wereld ingezonden, om hoogtijd to vieren. Niet
.anger scheen de zon op aarde, want zij wend verduisterd door den
rook der branders, terwijl des nachts in plaats van maan en sterren,
eene vlammenzee het aardrijk verlichtte. Steden, dorpen, kerken,
paleizen, bosschen Bingen in den vuurgloed op. De menschen hielden op to spreken, zuchtten slechts of huilden als honden. Het
leven verloor zlj ue waarde, Duizenden kwamen om zonder echo,
zonder herinneriug. ' (I hi. 209). Dit is de achtergrond van deze
schilderij ; hier een detail: „Aan een eik nabij den ingang van het
dorp hing S t r y s j o w s k i, dien de manschappen van T y s j k e w i t s j
onmiddellijk herkenden. Hij was geheel naakt, en droeg op zijn
Borst een reusachtig halssnoer uit hoofden bestaande, die aan een
touw waren geregen. Het waren de hoofden van zijn vrouw en
zes kinderen. In het dorp zelf, dat overigens geheel verbrand
was, zagen de troepen aan weerskanten van den weg lange rij en
„kozakken-flambouwen'; — dat wil zeggen menschen met de handen
boven het hoofd aan staken bevestigd, die in den grond waren
geslagen : de slachtoffers waren met stroo omwonden, net teer be-
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smeerd en vervolgens aan de handen in brand gestoken". (I bl. 364.).
En als tegenwicht tegen al dit gruwelijke de liefelijke gestalte
van de „beeldschoone" heldin van het verhaal, die uit hare gevaren
gered wordt door een goedigen dikzak, onuitputtelijk in humor,
vooral van het militairistische genre, als by. deze : „Toen God het
paard schiep, bracht hij het voor de menschen, opdat zij zijn werk
zouden prijzen. Maar aan den oever stond een Duitscher, zooals
die zich overal indringen. Toen liet God het paard zien en vroeg
den Duitscher : „Wat is dit ?" En de Duitscher antwoordde : „Pferd !"
„Wat? " vroeg de Schepper, „zegt gij „Pfe" op mijn werk? Dan
zult gij nooit op dit schepsel rijden, smeerpoes, of als gij het doen
mocht, op eene erbarmelijke wij ze —." Dit gezegd hebbende, schonk
Hij het paard aan een Pool. Ziedaar waarom de Poolsche ruiterij
de beste is; maar nu begaven zich de Duitschers to voet uaar God,
om vergiffenis to vragen, en hebben zich op die wijze tot de beste
infanterie gemaakt". (I bl. 403.).
Ondertusschen krij gt men wel den indruk dat in dezen roman
de oude tijden van Polen weer levend worden voor den lezer -waartoe de ontelbare onuitsprekelijke Poolsche namen niet weinig
medewerken — terwijl nit een enkelen noot schijnt to blijken dat
de vertaler goed tehuis is in Poolsche taal en gewoonten.
Vergelij k ik echter dezen historischen roman uit Polen en Rusland met den bekenden van To is to y „Oorlog en Vrede'; dan
whit de laatste het, niet omdat deze minder bloederig is — misschien ligt dat alleen aan de tijden en de Tataren — maar omdat
To is toy zijn personen zneer psychologisch heeft uitgewerkt. Het
intieme levee komt bij Si en k i e w i c z weinig tot zijn recht. Voor
de schakeeringen van het natuurleven heeft hij meer oog dan voor
die van het zieleleveu en wij komen bij hem eens nooit in de stilte,
die T o 1 s t o y zoo meesterlijk zelfs in den strijd moist to bereiken..
G. F. H.

Theorie en ervaring op het ebied
der afstammingsteer
POOR

Pruf. FIUG() DE VIRIES.

De natwurwetel]schap is een magazijn van feiten, die
versehillende doeleinden worden gebruikt. De praktijk
put daaruit, wat zij noodig heeft. Overal wordt de oude
routine, de zuivere empirie, door de wetenschap op den
achtergrond gedreven. In sommige takken van nijverheid
nioge dit langzaam gaan, daartegenover staan andere, die
nagenoeg geheel op de uitkomsten der natuurstudie berusten.
1k noem als voorbeeld sleclits de chemisehe industrie.
Zal deze bron onuitputtelijk blijven, zoo moet zij voortdurend vergroot worden. [let onderzoek moet overal onze
kennis uitbreiden, nieuwe verschijnselen en nieuwe feiten
aan het licht brengen, en het inzicht in het verband tusschen het reeds bekende verbeteren. Op aardrijkskundig
gebied ziet iedereen deze betrekking, dit voorgaan van
het onderzoek, telkens en tekens met volkomen duidelijkheid, zoowel voor de zuivere aardrijkskunde als voor de
geographie van planten en dieren. Moge het in andere
wetenschappen niet ZOO in het oog loopen, toch is het
verband overal hetzelfde.
Maar de feiten der natuurwetenschap worden niet
alleen voor zulke zuiver praktische doekinden gebruikt.
tot
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Daarnaast staat een geheel ander streven, een geheel andere
behoefte waaraan die gegevens eveneens worden dienstbaar
gemaakt. De tijden, dat groote natuurverschijnselen slechts
angst en schrik inboezemden, en dat het onbegrijpelijke
steeds aan bovennatuurlijke invloeden werd toegeschreven,
zijn voorbij. Men wenseht de natuur to beg rij pen, in to
zien, hoe alles aan vaste wetten gebonden is, en uit de
kennis dezer wetten een vertrouwen op Naar onwrikbaarheid to putten. Die kennis g eeft een gevoel van veiligheid,
onbekendheid met wat komen kan, geeft onzekerheid, en
de den mensch eigene behoefte aan vertrouwen en zekerheid
doet hem dus zooveel mogelijk naar die kennis zoeken.
Deze behoefte heeft merkwaardiger wijze Been grenzen.
Wel is zij bij den eenen mensch sterker ontwikkeld dan
bij den anderen. Wel genet de een een gevoel van veiligheid, wanneer hij de verschijnselen van zijne naaste om.geving voldoende begrijpt, terwijl de ander vender gaat, en
zich tracht in to denken in vo orstellingen van meer algemeenen aard. Met name vormt de natuur zelve pier geen
grenzen en sluiten zich onderzoekingen over onbestaanbare
zaken, zooals b.v. de ruimte met vier afinetingen, over
de grenzen van het heelal, en over bovennatuurlijke werkingen geheel geleidelijk aan de eigenlijke n.atuurstudie aan.
Ten alien tijde heeft de rijkdom, die de natuur in het
leven van dieren en planten ten toon spreidt, de denkende
geesten geprikkeld, om to trachten, een inzicht to verkrijgen
in de oorzaken, die dien vormenpracht teweeg g ebracht
hebben. Een rechtstreeksch practisch belang had dat niet,
of liever heeft het eerst in de allerlaatste tijdeu, in het
bizonder in den loop van de vorige eeuw verkregen. Het
was eenvoudig een onbevredigde behoefte, de wensch om
zich voor to kunnen stellen, waarom al die vormen er zijn,
waarom zij een zoo groote mate van harmonie vertoonen,
waarom zij zoo in het oogloopend overal en steeds aan
dezelfde onbekende wetten gehoorzamen.
Zoolang de natuurwetenschap een onvoldoend gevuld
magazijn was, dat niet het materiaal voor een grondig
inzicht aanbood, greep men ui.t den aard der zaak naar
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r bovennatuurlij ke voorstellingen. Eerst Coen de geologie

onze blikken opende, voor wat in lang vervlogen tijden
geleefd heeft, begon de mogelijkheid van een andere verklaring
door to schemeren, en waagden enkele koene geesten het,
die znogelij kheid aan to grij pen en to beproeven, wat door
Naar zou kunnen worden bereikt. Het feit, dat de garde
vele millioenen van jaren met levende wezens bevolkt is
geweest, al eer de mensch verscheen, dwong tot nadenken.
De dagen van het scheppingsverhaal waren geen dagen in
de tegenwoordige beteekenis van het woord, maar zeer
large tijdvakkeu. De leer der uitgestorven planten en dieren
voerde weldra tot de kennis van het feit, dat in de
ontwikkeling der levende uatuur cen gestadige vooruitgang
heeft plaats gevonden. Eerst kwamen lagere wezens, en
allengs, hi den loop der eeuwen, verschenen soorten en
g eslachten van weer saamgestelden bouw. Naast de behoefte,
om de tegenwoordig e natuur to verklaren, ontstond noodzakelij kerwij ze de drang, om die verklaring to zoeken in
verband met het verleden, op den weg dus der geleidelijke
vntwikkeling.
Nog is ooze feitenkennis onvoldoende. Nog is het niet
mogelij k, overal de bewij sstukken aan to voeren, die ons
onweerstaanbaar dwingen zouden, overal een natuurlijk
verband tusschen de verschijnselen to erkennen. Vandaar
dat verschil in opvatting nog heerschen kan, en feitelij k
ook heerscht. Ook thans geeft den doorslag de behoefte,
die in ons is, om een natuurlijke verklaring voor de ons
omringende verschijnselen to vinden. Bij den eenen mensch
is die behoefte groot, bij den anderen klein ; dit was
vroeger zoo, en zal wel altijd zoo blijven. De een beperkt
zich tot het direct waarneembare, tot de feiten zelve en
het gemakkelijk to begrijpen en to bewijzen verband tusschen
deze. De ander heeft voor zijne bevrediging weer noodig;
hij wenscht g rootere groepen samen to vatten, en in hun
wezen en beteekenis to doorgronden. Weer andere gaan
nog verder, en hoe meer ooze kennis zich uitbreidt, en het
denken daardoor gemakkelijker wordt en dieper indringt,
des to grooter wordt het aantal van hen, die niet rusten,
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vobr zij de grenzen der natuur meenen bereikt to hebbeu.
Van dit verschil in het menschelijk denkvermogen, of4#
liever van de menschelijke denkbehoefte, als ik het zoo
noemen mag, geeft de tegenwoordige toestand der palaeontologie on s een der meest sprekende voorbeelden. Ik bedoel
de omstandigheid, dat men in het algemeen geen versteeningen kent, die ouder zijn, dan het Cambrische tijdperk,
terwijl Loch in die periode de groote afdeelingen van het
dierenrijk, misschien met uitzondering van de gewervelde
dieren, alle reeds vertegenwoordigd waren. Nu is de
Cambrische tijd geenszins de oudste, waaruit laagsgewijs
gebouwde gesteenten zijn overgebleven. Integendeel, naarde dikte der lagen to oordeelen, was omstreeks ern derde
deel van den geologischen tijd vervlogen Coen het Cambrisch
begon. Het Huronisch, en de vooral in Amerika ontwikkelde
lagen van het Penokee- en het Keerveenawan-tijdperk zijn
met de geweldige dikte van 25 kilometers voorafgegaan.
Om zulke lagen of to zetten zijn naar de beste schattingen
een tiental millioenen jaren noodig. Heeft de garde al dien
tijd bestaan zonder levende wezens voort to brengen ? En
zijn aan het einde daarvan plotseling en onaf hankelij k van
elkander honderden van vormen uit bijna alle grootere
groepen van planten en dieren ontstaan ? Men weet het
niet, want versteeningen zijn niet voorhanden, of zoo zij
voorhanden zijn, nog niet onteijferd. Hier heeft dus de
phantasie vrij spel, en bij den eenen mensch bestaat
daaraan de behoefte, bij den anderen niet. Er zijn voorstanders van de voorstelling eener gemeenschappelijke
afstamming van soorten en geslachten, die meenen, niet
verder to moeten teruggaan, dan tot den Cambrischen tijd.
Van wat Coen leefde tot de tegenwoordige natuur zijn de
lijnen wel op verre na niet volledig of onafgebroken, maar
de ervaring, dat telkens en telkens leemten worden aangevuld door nieuwe vondsten, dwingt ook de voorzichtigsten
tot de erkenning van de waarschijnlijkheid dat hetzelfde
vroeger of later met vele der overige leemten het geval
zal zijn. Anderen echter gaan verder en achten zich volkomen gerechtvaardigd de opvattingen die ten opzichte
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van den na-Cambrischen tijd gehuldigd worden, ook op de
voor-Cambrische lag en toe to passers. Zij dringen met
hunne voorstellingen dieper in de lang vervlogen tijden
door, en trachten daarmede de verschijnselen der tegenwoordige natuur nog grondiger en nog vollediger to begrijpen,
clan aan de hand der versteeningen alleen mogelijk is.
Voor hen is de vergelijking der thans levende wezens
de hoofdzaak. En deze vergelijking doet ons geen grens
zien, die met die Cambrische periode zou overeenkomen.
Geheel belijdelijk stijgen wij op van de soorten tot de geslachten en familien, van deze tot grootere en grootere
groepen. Erkennen wij eenmaal het beginsel der gemeen- -happelij ke afstamming, dau is er n een b rens to vinden
V )Or de toepassin. . Dan kolneu wij ten slotte tot de
s ^vertuiging, slat eeu enkele band alle levende wezens omvat.
In de uitwerking bestaat n.atuurlijk veel verschil. Geen
twee persouen zouden den stamboom precies op de zelfde
`vij ze teekenen, evenals omtrent de volg orde der afdeelingen
in het natuurlij ke systeem nerg ens volkomen overeenstemmiug heerscht. Ook hier is het feiten-materiaal nog geheel
onvoldoende. Toch ziet men, dat de veranderingen, die
allen gs in de opvattingen plaats grijpen, over het algemeen
in een zelfde richting g aan. In de oudste stamboomen
sling ert de hoofdstam door al de grootere groepen, voor
hij ten slotte den mensch bereikt, en zijn de zijtakken dus
betrekkelijk klein. Onbegrijpelijk lange tijden waren een
eisch, die met deze worsteling noodzakelijkerwijze gepaard
Bing. Di.t bebinsel echter wordt allengs gewijzigd. Meer
takken en nicer zijtakken, en daarmede een kortere weg
van het lag ere tot het hoogere, en een kortere duur van
het levee op aarde, ziedaar de richting, waarin men in
hoofdzaak baat. Van den grond of was de stamboom in
hoofdlijnen verdeeld, deze vertakken zich telkens weer en
zoodoende had de boom reeds in den Cambrischen tijd die
verbazende uitbreiding zijner takken verkregen, die thans
nog voor velen het meest onbegrijpelijke verschijnsel, het
groote struikelblok in hun voorstellingen over dien stamboom vormt.
k
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groote lijnen van den stamboom, staat het onderzoek van
de verwantschap in engeren kring. Ik bedoel de studie
van den band, die de varieteiten van een soort, of de soorten
van een geslacht onderling verbindt. Deze studie is vooral
uit een historisch gezichtspunt zeer belangrijk. Daarbij
behoort voorop gesteld to worden, dat aan de gemeenschappelijke afstamming der verschillende mensehenrassen
eigenlijk nooit iemand getwijfeld heeft, ofschoon het volkomen duidelijk is dat, buiten de afstammingsleer om, voor
die gemeenschappelijke afstamming nergens eenig spoor
van een natuurkundig of geschiedkundig bewijs to vinden
is. Daarn asst staat de opvatting, dat alle menschen to
zamen vormen een geslaeht, waaronder de versehillende
rassen de waarde van soorten hebben. In het begin der
vorige eeuw heeft men nu getracht, de opvatting van de
verwantschap van dieren en planten zooveel mogelij k hiermede in verband to brengen. Kleinere groepen, die men
nu eens soorten, dan weer geslachten noemde, beschouwde
men als geschapen, maar de min of meer talrijke nauw
verwante vormen binnen zulk eene soort of z ulk een
geslacht, meende men dat langs natuurlij ken weg uit
elkander ontstaan waren. voor deze een afzonderlij ke
schepping aan to nemen is een gedachte, die slechts bij
enkele schrijvers is opgekomen, door weinigen is doorgevoerd, en die nooit een noemenswaardigen aanhang heeft
gevonden. Evengoed als de rassen der menschen, op onbekende wijze, maar volgens natuurlijke wetten uit elkander
moesten zijn ontstaan, evengoed meende men dat dit algemeen, in de geheele natuur gold. De vraag was maar, of
men de vermoedelijk geschapen groepen, soorten of geslachten,
de afgeleide vormen soorten, dan wel ondersoorten of
varieteiten zou noemen.
Het is tegenwoordig zeer moeilijk zich een j uiste voorstelling over dit verschilpunt to waken. De beteekenis der
woorden verandert met den tijd. Thans meenen velen, dat
de soorten in de natuur gegeven zijn, dock de geslachten
kunstmatig. Maar feitelijk is het begrip der laatsten ouder
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dan dat der eersten, en kende men rozen, boterbloemen,
bramen, lelien, en vole andere groepen, die wij thans goslaehten noemen, naast appels en peeren, die wij als soorten
onderseheiden. T o u r n e f o r t leerde in de plantkunde het
eerst overal good de geslaehten onderscheiden, de soorten
daaronder duidde hij nog niet met eigen namen, maar met
korte omschrijving en aan. Eerst L in n e grondvestte het
begrip der soorten, en zoo de soorten gesehapen zijn, is hij
haar schepper. Want ten tijde van To u r n e f o r t paste
men de schepping sleer ait den card der zaak bij voorkeur
op de g eslachten toe, en nog in zijn eerste g eschriften
besehouwde L i n n e zeif deze als geschapen, de soorten als
fangs natuurlijken weg ontstaan. Het is algemeen bekend,
dat de overdracht van de scheppingsvoorstelling van de
eslachten op de soorten een willekeurig e daad van den
grooten meester geweest is, gedaan ten behoeve van de
grondvesting van zijn systeern en in het belang van die
orde en regelmaat, waarop alleen een krachtig e ontwikkehing en bloei der natuurlijke historic verwacht kon worden.
Uit deze besehouwingen volgt, dat eigenlijk de vraag,
hoe in de natuur soorten ontstaan, g eheel onaf hankelij k is
van de afstamming sleer. Wel is zij voor deze van groot
belang, en kan Naar proefondervindelijke behandeling eenlnaal een heehter grondslag voor dat gebouw •even. Maar
gang enomen, dat de g eslachten of de grootere soorten g eschapen -waren, dan zou toch de vraag beantwoord moeten
worden hoe uit hen de soorten of de ondersoorten, de
zoog enoemde kleinere soorten en de varieteiten ontstaan zijn
en nog steeds ontstaan. Deze vraag is eon zuiver empirische ;
zij berust volstrekt niet op de theorie, raar eensdeels op
de ervarin , dat in land- en tuinbouw van tijd tot tijd
nieuwe vormen optreden, anderendeels op de zoo goed als
nooit aang etaste overtuiging, dat niet deze kleinere vormen
g eschapen kunnen ziju, maar hoog stens die g rootere groepen,
die ongeveer den omvang van het menschengeslacht bezitten.
Het is zeer vreemd, dat de gro to aanhang en de overweldigende invloed, die de afstammingsleer in de laatste
halve eeuw gevo.nden heeft, joist vau de studie van dit
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proces heeft teruggehouden. Daarvoor is wel Been andere
verklaring mogelijk, dan dat het punt buiten den strijd, en
dus buiten de belangstelling viel. Het vas nooit betwijfeld ;
het behoefde noch bestreden, noch verdedigd to worden.
Het vormde als het ware den grondslag, waarop men het
ten slotte eens kon worden, want in den grond der zaak
was de vraag slechts deze, Welke groepen van vormen men
als geschapen, en welke men als zuiver natuurlij k moest
beschouwen. De tegenstanders der afstammingsleer hebben
zich daarbij vastgeklemd aan L i n n e' s soorten, wat voor
hen zonder twijfel het ongelukkigste standpunt was, en
dus de zegepraal van Darwin's leer bevorderde. Hadden
zij zich terstond op de geslachten teruggetrokken, en den
g emeenschappelij ken oorsprong der soorten binnen de geslachten toegegeven, de overwinning ware voor Darwin
veel moeilijker geweest. Want de geschiedenis heeft geleerd,
dat Darwin's tegenstanders den kamp opgaven, zoodra zij een
stag tern ggedrongen waren. Zoodra het natuurlij k ontstaan
der soorten als bewezen moest worden geacht, held de
strijd op, en de vraag of misschien geslachten, familien,
orden, klassen, of de in het Cambrische tijdperk reeds vertegenwoordigde typen nog een laatste toevlucht voor de
scheppingsleer konden vormen, is nooit met kracht op den
voorgrond gesteld.
De overtuiging dat de afstammingsleer de eenige rationeele verkiaring der natuurlijke verwantschap is, en dat
zonder Naar de geheele natuur onbegrij pelij k blij ft, drong
door, zoodra de zelfstandigheid der soorten onhoudbaar
bleek. Zij is thans de grondslag der geheele natuurlijke
historie.
Omgekeerd heeft de afstammingsleer een grooten invloed
gehad op de denkbeelden over het ontstaan van kleinere
soorten en varieteiten langs natuurlijken weg. Wel niet op
het onderzoek daarvan, maar op de voorstellingen. Want
men trachtte deze in verband to brengen met de leer, ten
einde omgekeerd daaruit weer die leer to steunen.
Hierbij behoort in het oog gehouden to worden, dat
in het algemeen tweeerlei zaken to verklaren zijn. A.an de
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eeue zijde de vooruitgang, aan de andere de rijkdom van
vormen. Zonder twijfel kan de laatste niet bestaan zonder
de eerste, maar er zou zeer goed vooruitgang kunnen wezen
op smalle weinig vertakte lijnen. Voor de ontwikkeling
der honingbij zijn de talrijke thans levende soorten van
andere bijen zeker geen vereischte, evengoed zou de scheerling kunnen ontstaan zijn, zonder dat de familie der schermbloemige g ewassen die verscheidenheid van vormen aanbood,
die wij feitelijk in haar waarnemen. De vooruitgang moet
this wel in deli regel tot vormenrijkdom leiden ; hij sluit
echter niet noodzakelijk die onafzienbare reeksen van soorten
cn geslachteu in, die bijna alle groote groepen van planten
en dieren vertooneil.
Daarom is het u.00dig, deze beide punten onaf hankeiijk van elkander to beschouwen. Wij beginnen daartoe
meet den vooruitgaii , de progressie, die men ook progressieve ontwikkehng of progressieve metamorphose (vormverandering } pleegt to noemen.
Welk een verschil tussehen de amoebe en den mensch !
Een bijua vormloos klompje levende stof; zonder eigen
wand, zonder verdeeling in cellen en weefsels, en de hooge
or anisatie, die in ruggemerg en hersenen haar toppunt
bereikt. overgangen en tusschenvormen zien wij overal, en
het is niet moeilijk, een reeks van typen bijeen to zoeken,
die ons g eleidelijk van de laag ste wezens naar de hoogere
opvoert. Vestigen wij ooze aandacht op het plantenrijk.
De groene aanslag, die niet zelden op natte plekken van
steenen en boomstammen gezien wordt, en die zelfs, schijnbaar zonder oorzaak, in onze waterkaraffen ontstaan kan,
bestaat uit kleine eencellige wiertj es, wier levende stof door
een wand omgeven is, en niet veel weer organisatie, dan
een kern en het bladgroen vertoont. Vereenigen zulke
cellen zich tot draden, zoo ontstaan draadwieren, sours
vertakt, zooals het flab onzer slooten. Groeien de draden
in de breedte, zoo krijgt men vliezen van cellen, zooals het
darmwier en het purperwier. Nemen de vliezen in dikte
toe, zoo vormen zich weefsels, en onder de wieren vindt
men die reeds In vrlj hoog en g raad van ontwikkeling, vooral
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in de soorten, die tusschen de lijnen van eb en vloed onze
zeehoofd en met die glibberige bruine plantenmassa bekleeden. Nog is her geen onderscheid tusschen Stengel en
blad en wortel, evenzeer ontbreken in den anatomischen
bouw een eigenlijke opperhuid en het nit vaat- en bastbundels gevormde geraamte der plant.
Stengel en blad vindt men het eerst bij de mossen ;
wortels eerst bij de varens, waar ook de vaat- en bastbundels
voorkomen en waar de opperhuid, zij het ook nog onvolledig
en sleehts allengs, zich begint to ontwikkelen. Zelfs bij
dennen en sparren is de opperhuid nog niet b eheel voltooid,
en ontbreekt zij met name nog op de uiterste toppen der
groeiende takken, die, binnen de knop gelegen, slechts door
hunne bladeren en schubben beschermd worden.
Evenals de vegetatieve deelen ontwikkelen zich ook de
sexueele org anen met toenemende hoo^te der organisatie
slechts allengs, om tenslotte die fraaie en dikwijls zoo
uiterst saamgestelde en zoo fijn voor Naar doel berekende
beelden tot stand to breng en, die wij in zoovele bloemen
bewonderen.
Z66 is in het alg emeen de progressie. Bij de oude
eigenschappen koxnen telkens en telkens nieuwe. Van het
eenvoudige klimt de natuur op tot het meer samengestelde..
Elke stap is een aanwinst. En terwijl de oorspronkelijke
bouw der cellen van de lagere wieren tot de hoogere planten
in beginsel onv eranderd blij ft bestaan, g eldt het zelfde
van elke nieuwere aanwinst. Is eenmaal de weefselbouw
bereikt, zoo blijft deze, en vormt den grondslag van verderen
vooruitgang. Aanvankelijk is het weefsel eenvormig, nit
gelijke cellen opgebouwd, allengs ontstaan pier verschillen :
huid en geraamte, voeding sweefsels en g eleidende weefsels,
inrichtingen voor tal van scheikundige processen, voor
productie en absorptie, als klieren en zuigwortels, verder
steencellen en andere harde deelen voor beseherming tegen
dieren. De groote moeilijkheid schijnt steeds to liggen in
den eersten aanvang, is die er eenmaal dan kan de verdere
ontwikkeling op dien grondslag weer tal van wegen inslaan.
Zoo stellen wij ons de progressie dus voor als een

331
streven naar een steeds toeneinend aantal eigenschappen,
waarbij elke stap voorwaarts met moeite bereikt wordt,
maar zelf weer het middel voor verdere toename vormt.
Iedere nieuwe eigenschap is het produkt van zulk een
stap, en men zou kunnen zeg g en, dat de organisatie van
het begin of zoovele stappen voorwaarts gedaan heeft, als
ten slotte eigenschappen in het organisme vereenigd zijn.
Zo6 kunnen dus soorten progressief ontstaan, en de
vraag rijst, of dit ook rechtstreeks waargenomen zou kunnen worden. Natuurlijk niet de geheele reeks. vat in
vroegere tijden g ebeurd is, is afgeloopen, en daarmede aan
onze controle onttrokken. Wij kunnen slechts zien g esehieden `vat thans nog plaats vindt. Maar er is geen enkele
reden om aan to nemen, dat de natuur Naar einde reeds
bereikt zou hebben, en dat het zooeven g eschetste ontwikkeling sproces of g eloopen zou zijn. Zonder twijfel gaat het
ook thans voort. Missehien niet zoo snel en zoo krachtig
als in het begin, en missehien is de tegenwoordige periode
in het levee der garde ongunstig, of werkt ons klimaat
vertragend. Maar er bestaat alle grond voor de meening,
dat de volkomenheid nog op verre na niet overal bereikt is
en de vooruitgang dus nog volstrekt niet opg ehouden heeft.
..tau de andere zijde mag men weer niet to veel verwachten. Missehien heeft de natuur van tijd tot tijd twee
of drie stappen to g elijk gedaan of volg den de stappen
elkaar bij de ontwikkeling van bepaalde soorten betrekkelijk
snel op. Maar de natuur rekent met geologg ische perioden,
oneindig lang in vergelijking met een enkel menschenleven.
Wij kunnen dus slechts een onnoemelijk klein deeltje
daarvan waarnemen, en de leans, dat daarin de eene of
andere soort van plant of dier een stap voorwaarts in hare
organisatie doet, is natuurlij k zeer g eying .
Naast den vooruitgang, en naar het schijnt onafscheidelijk daarmede verbonden, staat de aehteruitgang . En in
de natuur speelt deze wel de tweede rol, maar niet de
minst belangrijke. Ja, hij is zoo algemeen, dat wij hem
veel gemakkelijker controleeren en bestudeeren kunnen,
dan zijn Ineer edelen broeder. De uatuurhistoricus spreekt
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van retrogressieve ontwikkeling of retrogressieve metamorphose, kortweg van retrogressie, wanneer hij een vermindering in de organisatie bedoelt. Het spreekt bijna van zelf
dat planten en dieren nog gemakkelijker enkele eigenschappen
kunnen verliezen dan er nieuwe bij verkrijgen. En in overeenstemmin.g daarmede komt zulk een verlies uiterst menigvuldig voor. Geheele groote lijnen in den stamboom zoowel
van het dierenrijk als van het plantenrijk ontleenen hare
eigenaardigheden aan deze achterwaartsche ontwikkeling.
Ik kies als voorbeelden de groote klasse der eenzaadlobbige
gewassen en de bekende fami lie der Aronskelken.
De Eenzaadlobbigen of Monocotylen o uderseheideu zich
van de overige bloemplanten, en met name van de Tweezaadlobbigen of Dicotylen in tal van punten, en wel in
hoofdzaak steeds zoo, dat zij voor deze onderdoen. Toch
vormen zij in het systeem en in den stamboom geenszins
een lageren trap, waaruit deze zouden zijn voortgesproten.
Integendeel stammen zij van hen af, maar onder verlies,
deels van jonge, deels van vrij oude kenmerken. In de
eerste plaats poem ik den diktegroei, die zoo kenmerkend
is voor de stammen onzer boomen, maar bij de Eenzaadlobbigen, zooals de Palmen en het Bamboes, on tbreekt. Nu
vormt de diktegroei een eigenschap die de dennen en
sparren en overige naaldboomen, dus de gemeenschappelijke
voorouders der Een- en Tweezaadlobbigen reeds bezaten, en
die ook onder de varens bij enkele nog levende soorten,
maar met name bij vele uitgestorven verwanten der varens
voorkomt. Deze geheele, zoo samengestelde groep van
eigenschappen is bij het ontstaan der Monocotylen eenvoudig verloren gegaan, of ten minste van het tooneel
verdwenen. Zoo is het ook in andere opzichten gegaan.
Allereerst zijn de meest lijnvormige, recht- of kromnervige
bladeren lager in organisatie dan de veernervige of handnervig e, dikwijls in slipper verdeelde of nit meerdere bladschijven samengestelde organen der Tweezaadlobbigen.
Hetzelfde geldt van de kiem, zooals de naam reeds aanduidt, en van de bloemen, waarin met name het geniis
van een differentiatie in kelk en kroon de meest bekende
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tegenstelling vormt. Zoo zijn in tal van opziehten de
Monocotylen als een achteruitgegane zijtak in den stamboom der Dicotylen to besehouwen.
Zoo mogelijk nog merkwaardiger voorbeelden van achteruitg aande ontwikkeling bieden ons de Aronskelken of Aroideeen aan. In deze planten is de bloemgroep, die meestal
zoo rijk vertakt pleegt to zijn, en vooral in de pluimen
der grassen haar hoogste ontwikkeling toont, terugg ebracht
tot eels_ enkele spil, die vleezig is g eworden, en waarop de
bloempjes ongedeeld en dichtgedrongen Mjee n staan. Bij de
oudste typen bestaan deze organen nog elk uit een bloemdek, meeldraden en stamper, en zoo ziet mein het o.a. bij
A n th?c ri u rte's waarvan eene soort, A. Hehei • tzeri,a^zu'rn, bij
ores iii kamers zeer dikwi 1s gekweekt wordt. Zij heeft een
ovaaj karmijnrood sehutblad en ecn oranjeroode spit of
koif, en is vooral daaroan gezocht omdat deze deelen verscheiclen woken la nb hun kleurenpracht blijven vertoonen.
Maar terwijl bij de meeste eenzaadlobbigen, en ook bij enkele
der oudste geslachten der Aroideeen het bloemdek nit zes
blaa,dj es bestaat, is het a antal bier reeds terug g ebracht op
vier. In de volg ende ()nderafdeeling en der Aronskelken
gaan ook deze vier bloembladeren verloren, zooals de Sc2-liapsus pert usus, eveneens eon kamerplant en zeer bekend
om de eigenaardige groote g a,ten in hare bladeren, ons
leeren kau. Nog een stap gaat de ontwikkeling terug,
doordat de bloemen eenslachtig worden, en of alleen meeldraden of alleen een stamper voortbrengen. De g ewone
kamer-Aronskelk of Richarctia a fricana, ook wel Calla aethiopica g enoemd, met Naar pijlvormige bladeren, helder Witte
scheede en gelen kolf, en de gevlekte Aronskelk onzer
bosschen (A rum maculatum) zijn daarvan de meest bekende
voorbeelden. En de stelselkundigen stellen zich voor, dat
dit proces van achteruitgang allengs alle deelen der planten aang etast heeft, en dat daardoor ten slotte nit de
trotsche en prachtige Aroideen ontstaan is een der nietigste
en meest eenvoudig g ebouwde plantj es die wij kenuen, n.l.
het gewone drijvende eendenkroos.
Doch ik zou to ver gaan, zoo ik deze en andere voor-
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beelden in al hunne bizonderheden Wilde uitwerken. Gevallen van retrogressieve ontwikkeling vindt men overal in
het plantenrijk. In de eene familie weer, in de andere
minder, zijn zij nu eens de bepalende factor van het geheele
type, en brengen zij dan weer tal van uitzonderingen op
de overigens geldende regels teweeg. Achteruitgang en
vooruitgang zien wij in de bontste mengeling dooreen hun
aandeel aan den bouw van het plantenrijk nemen. En
hetzelfde geldt van het dierenrijk, waar met name de parasietische levenswijze zoo veelvuldig met een vereenvoudigde
organisatie gepaard gaat.
Zoeken wij onder de voorbeeelden van retrogressie naar
de meest eenvoudige gevallen., dan moeten wij natuurlijk
van de beschouwing der familien tot de geslachten, van
de geslachten tot de soorten, en van deze wederom tot de
varieteiten afdalen. En dan treft het ons, dat joist onder
die varieteiten zeer talrijke en zeer sprekende voorbeelden
van retrogressie aangetroffen worden. Daarbij heb ik in
het bizonder het oog op de zoogenoemde constante varieteiten, die even standvastig zijn als de soorten, en met
name even zeldzaam tot deze terugkeeren, als zij opnieuw
uit haar ontstaan. Wel kunnen die varieteiten door bastardeering, d.i. her door kruising met de moedersoort tot
deze worden teruggebracht, en geschiedt dit ook overal,
waar de bestuiving aan den wind of aan insecten is overgelaten zeer veelvuldig, maar het is duidelijk dat zulke
gevallen van beschouwingen over den oorsprong van soorten en varieteiten geheel moeten uitgesloten worden.
Order de varieteiten onzer tuinplanten doet zich de
retrogressieve ontwikkeling in den regel voor als het verlies
van een of andere bepaalde eigenschap. Daarvoor treedt
dan Been andere in de plaats, of wel men kan met saamgestelde eig enschappen to doen hebben, waarvan er&i der
factoren verloren gaat, en daardoor de anderen beter zichtbaar
maakt. Het meest bekend en het meest eenvoudig zijn
de wFtbloemige varieteiten van blauw of rood bloeiende
soorten. Witte hyacintben, Witte tulpen, de sierlijke witte
druifjes-hyacinthen, Witte rozen, Witte vergeet-mij-nietjes
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en tallooze andere gevallen zijn aan iedereen bekend. Reeds
L i n n e meende dat wel van iedere blauwe of roode soort
zulk een varieteit kon voorkomen. verzamelt men van
zulke planten het zaad op plaatsen, waar zij ver van de
soort verwijderd groeien, dan komen uit dit zaad steeds
en telken jare alleen witbloeiende exemplaren to voorschijn. Dit gaat zoo algemeen door, dat als sours een
uitzondering mocht voorkomen, men veilig kan aannemen
dat toevallig stuifineel door een pommel of een bij of een
ander insect van de soort met de g ekleurde bloemen is
overg ebracht.
Van blauwe en paarsche bloemen vindt men, behalve
witte, meestal uok roode varieteiten, hetgeen onder de gek weekte plautev bij g ewoue hyaci ntheu, bij wilde voor de
Bosch-hyacinth (Endymion nutans) en voor de srneerwortel
zeer algemeeu bekend is. tier is de blauwe of paarsche
kleur een zoogenaainde dubbele eigelschap, want het is
dezelfde kleurstof als de roode, loch met een andere reactie
van het celvocht. Plaatst men eeu tros blauwe bloemen
in eon slappe oplossi.nb van een zuur, hetzij in water of
in alcohol, dan ziet men ze weldra zeer fraai rood worden,
en duurt de in_werkin g niet to lan b, zoo kan men de oorspronkelijke kleur weer herstellen, door het zuur door en
alcali to vervaugen. Sommige tuinplanten hebben kleuren
en kleurteekeuingeu, die bij een nauwkeurige beschouwing
een zeer samengesteld maaksel verraden. Gaat van hare
elementen nu eens de een, dan weer de ander, dan weer
eon groepje van twee of drie verloren, zoo krijgt men even
zoovele verschillende verscheidenheden. De gewone leeuwenbek Ozer tuinen komt op deze wijze in tal van kleurvarieteiten voor, en hetzelfde g eldt van violieren, van
riddersporen en allerlei andere, zeer veelvuldig gekweekte
bloemsoorten.
Maar niet alleen de Moemkleuren, nag enoeg iedere
eigenschap kan op hare beurt verloren gaan. Geldt dit in
het oog loopende kenmerken, zoo komen zulke varieteiten
meest in den handel voor, geldt het weinig fraaie, of zulke
Wier aan- of afwezig heid den indruk der plant niet wij zigt,
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zoo hebben zij in den regel geen handelswaarde. Van
perziken kent men onder den veelbelovenden naam van
nectarines eene varieteit, die zich alleen door het Bemis van
het dons op de vrucht onderscheidt ; de schil is bier glad
en glanzend. Maar onbehaarde varieteiten komen van zeer
talrij ke gekweekte of wilde soorten van planten voor. Even
zoo kunnen de dooms en stekels ontbreken. Zoo draagt
de hollandsche spinazie ronde zaden in plaats van die
welbekende, in drie of vier scherpe punter uitloopende
zaadjes der gewone soort. Zoo kent men een paardenkastanj e zonder stekels op de vruchten, en heeft men zelfs
van den doornappel een ongewapende varieteit. Ook de
Acacia onzer parken komt nu eens met, en dan weer zonder
dooms voor. Eindelijk noem ik de doornbrem, waarvan
men in Frankrijk van tijd tot tijd, op de uitgestrekte velden
waar dit voedergewas gekweekt wordt, exemplaren zonder
dooms vindt. Ofschoon deze door het vee veel gemakkelijker gegeten worden, is men er tot nu toe niet in kunnen
slagen, daarvan nit to zaaien en een constante varieteit
in den handel to brengen.
Men kept aardbezien, die het vermogen missen om
uitloopers, zoogenaamde ranken to makers. Men kent goudgele varieteiten van vlier, van gekweekte kamille (Pyrethrum),
van Jalappen en van tal van andere planten. In deze is
de groene kleur verloren gegaan, wel niet ggeheel, maar
Loch z66, dat nergens een plekj e groen is, maar alle takken,
bladstelen en bladeren, ja ook de anders groene bloemkelken,
slechts een gele kleur vertoonen.
Voorbeelden zijn er genoeg. En het is duidelijk, dat
de groote rijkdom aan vormen en kleuren, dien wij bij
onze tuinplanten bewonderen, en dien men in den tuinbouw voortdurend tracht uit to breiden, voor een groot
deel aan zulke verlies-varieteiten, aan zulke retrogressieve
metamorphose to danken is. Hetzelfde geldt in de natuur,
waar wellicht de meeste, als varieteiten onderscheiden typen
door verlies van het eene of andere kenmerk van hare
soort verschillen. En hetzelfde geldt eindelij k o ok van die
talrijke soorten en geslachten, die in hunne famrlie ins een
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of ander opzicht een afwijkende plaats innemen, hetzij dat
men een schermbloemige plant heeft zonder schermen, of
een lipbloemige zonder lippen of een hies order de lelieachtigen, of soorten met een of m eer meeldraden to weinig,
of met vrije bloembladen onder de heiplanten wier kroon
vergroeidbladig behoort to zijn, enz.
Telkens en overal vinden wij de retrogressieve ontwikkeling bezig, de verseheidenheid in de natuur to verhoogen. Natuurlijk kan zij niet werken, voor en aleer de
progressieve metamorphose de eigenschappen heeft tot
stand gebracht, maar in verband met deze is zij de machtigste hef boom, om de y elijkvormigheid to broken, een.toonigheid to voorkomen, en de uatuur z6 6 to nlakeu, dat
zij voor ons een onuitputtelijke bron van genot is.
Naast vooruitgang en achteruitgang, staan zijdelingsche
afwijkingen. Naast progressie en retrogressie staat in
het plan ten- en dierenrij k de degressie. Haar aandeel aan
de algemeene ontwikkeling moge even klein zijn als dat
der retrobressie, tot den vormenrijkdom draagt zij echter
missehien nog weer bij.
Het was reeds aan D a r w i n opgevalleu, dat her en
daar, bij planten en dieren, en volstrekt niet zeldzaam,
afwijkingen voorkomen, die als het ware herhalingen van
eenzelfde thema zijn. Het zijn zijtakken van den stamboom,
als men dit beeld wil gebruiken, die niet bijdragen tot den
algemeenen vooruitgang, en ook niet op een eenvoudig
verlies berusten. Zij hebben dit eigenaardige, dat dezelfde
eigenschappen en groepen van eigenschappen, schijnbaar
geheel onafhankelijk van elkander en in de meest uiteenloopende natuurlijke families voorkomen. Het meest bekende
voorbeeld zijn de slingerplanten : de hop, de winde, de boonen
staan in het systeem zoo ver mogelijk van elkander verwijderd. Toch bezitten zij in den bouw van hun stengels
en in de gewoonte van zich om andere gewassen en om
allerlei steunsels to slingeren een zoo groote mate van
overeenkomst, dat zij tezamen een zeer bepaalde, biologische
groep vormen. Juist dezelfde wijze van slingeren vindt men
onder wilde verwanten van de boekweit en zelfs bij sommige
O. E. II 9
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eenzaadlobbige soorten. Hiertoe behoort de veranderlijke
Muhlenbeckia (M. variabilis), door L inn e zoo genoemd
naar aanleiding van het feit, dat een toenmalige Zweedsche
minister, M u h 1 e n b e c k, van partij veranderd was. Planten
met ranker vindt men niet alleen bij erwten en wikken,
ook order de komkommerachtigen vertoont ooze wilde
heggerank (Bryonia clioica) zulke organen. De lianen zijn de
klimplanten der tropische bosschen, maar ook zij behooren
tot de meest verschillende natuurlijke familien, ja zelfs tot
de anders zoo statige Palmen.
Insecten-etende planters bieden een ander, zeer merkwaardig voorbeeld. Zij vertoonen zelfs in zekeren graad
een parallelisme met verschijnselen in het dierenrijk, daar
zij voor het verteeren van hun proof in hoofdzaak dezelfde
stollen voortbrengen, die ook in de maag der hoogere
dieren tot dat doel worden afgescheiden. Overigens gaat
dit vermogen om insecten to verteeren en zich ten koste
van hunne lichaamsbestanddeelen to voeden met de meest
uiteenloopende systematische eigenschappen, ja zelfs met de
meest versehillende en meest vreemde veranderingen der
bladeren gepaard. De bekerplanten van de geslachten
Nepenthes en Sarracenia, de amerikaansche en europeesehe
vliegenvangertjes, het vetplantje en de nagenoeg geheel in
water ondergedoken levende soorten van blaaskruid zijn to
bekend, om ze pier uitvoerig to bespreken.
Wellicht sprekender voorbeelden van dit parallelisme
leveren vele parasieten, die onder verlies van blad en bladgroen, met een zeer vereenvoudigden bouw van den stengel,,
dikwijls onvertakt, toch in hun bloemen de kenmerken
hunner familie ongestoord vertoonen. De bremrapen zijn
verwant met de lipbloemigen, het stofzaad met de heideplantjes, en in de Oost-Indische Raf esia's en Balanophora's
is het overwicht van de retrogressieve metamorphose, die
her met de degressieve gepaard gaat, zoo groot, dat men
hunne verwantschap ook thans nog niet kent.
Meer voorbeelden zijn zeker niet noodig, om de overtuiging to vestigen dat herhalingen in het plantenrijk zeer
dikwijls voorkomen, en dat zij een groote bron van ver-
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cheidenheid zijn, zonder echter in de hoofdtrekken tot den
vooruitgang bij to dragen. En evenals de retrogressie vinden
wij ook deze zijdelingsche afwijkingen in alle graders van
ontwikkeling, en kunnen wij naast de opgenoemde grootere
biologische groepen kleinere typen stellen, waar zich het
verschijnsel wel onder weer eenvoudigen worm, maar met
niet geringere duidelijkheid aan ons oog voordoet.
Wij wenden ons natuurlijk weer tot de varieteiten, en
wel bij voorkeur tot die onzer gewone tuinplanten. Hier
zijn het de zoogenaamde inconstante, of sterk variable typen,
die als zijdelingsche afwijkingen moeten worden beschouwd.
Nu ee as sluiten zij zich meer aan de progressieve, dan
weer iueer aan de retrogressieve metamorphose aan, maar
bijna steeds vertoonen zij dit eigenaardige, van zich in tal
van familien eu geslachten to herhalen, en uiterst wisselvallig to zijn in den graad hunner ontwikkehng. De meest
bekende voorbeelden zijn de dubbele bloemen en de bonte
bladeren. In de eersten zijn de meeldraden in bloembladeren veranderd, en deze omzetting kan een of weer of
alle meeldraden treffen, en in elken meeldraad van eeri
kleine bladachtige verbreeding van het steeltje, tot een
algeheele vervanging door een volledig bloemblad stijgen.
Alle tusschenvormen komen voor, sours in dezelfde bloem,
dikwijls op dezelfde plant, en vooral in den loop van het
jaar, met de wisseling der jaargetijden. Een dubbele bloem
kan zoo sterk g evuld zijn, dat men de soort niet weer herkennen kan waartoe zij behoort, vooral als de kleur niet
mee helpt. Dubbele viooltjes en dubbele Oost-Indische kers,
hebben het type hunner soorten nagenoeg geheel ingeboet,
dubbele begonia's en dubbele gardenia's zijn slechts aan
bijkenmerken to herkennen, en op ongekleurde afbeeldingen zijn vele dubbele bloemen nagenoeg precies gelijk.
Onder ongunstige omstandigheden kunnen dubbele bloemen
verloopen, zooals men het noemt, zij hebben dan bijna
alleen, of alleen, gewone meeldraden, en zijn in het laatste
geval van het type hunner soort niet meer to onderscheiden.
De varieteit keert dan terug tot de soort, zooals men zegt,
en een zeer alg emeene meening leert, dat zij j uist daaraan
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als varieteiten to herkennen zijn. Doch deze opvatting is
onjuist, daar de constante varieteiten, de eigenlijke verliesvarieteiten, zoo goed als nooit nit eigen veranderlijkheid
tot hare soort terugkeeren, en Loch evengoed als varieteiten
moeten worden opgevat. Maar op het gebied van de netelige vraag, wat men soort moet noemen en wat varieteit, .
willen wij ons Kier niet begeven.
Naast de dubbele bloemen staan de dubbele bloem.hoofdj es in de familie der saamgesteld-bloemige planten.
Hier zijn de centrale buisbloempj es in lintbloempj es veranderd, en wel even afwisselend in aantal en graad als de
vervormde meeldraden in de dubbele bloemen. Dubbele g oudsbloemen, dubbele chrysanthen, dubbele kamillen en tal van
andere voorbeelden zouden hier kunnen worden aangehaald.
De verandering van meeldraden in bloembladeren sluit
zich aan de progressieve ontwikkeling aan, daar in het
systeem, de bloembladeren jonger zijn dan de meeldraden,
en uit deze ontstaan. De verandering van buisbloemen in
lintbloemen last zulk eene vergelijking niet toe. Daarentegen sluiten zich de bonte bladeren weer weer aan de
verliesvariaties aan, maar het is een gedeeltelijk en plaatselijk
verlies, en daardoor van geheel anderen aard dan de goudgele varieteiten, die wij boven bespraken.
Hoe uiterst verschillend is dit bont, hoe terecht draagt
het zijn naam. Geen twee bladeren zijn op dezelfde wijze
gevlekt en geteekend. Tusschen zuiver groene en geheel
witte biedt dikwijls een zelfde plant een lange reeks van
geleidelijke overgangen. Nu eens ontbeert de eene helft
van het blad het zoo nuttige bladgroen, dan weer is het
midden wit of geel, dan weer de rand. Grootere vlekken
wisselen met kleinere, en niet zelden correspondeeren de
bleeke plaatsen op onder- en bovenzijde slechts zeer onvolkomen met elkaar. Meer dan eenige andere varieteit vertoont het boat een neiging om terug to keeren tot de eigenschappen der soort, tot de normale groene kleur. En dit
zoowel in enkele bladeren, als in geheele takken en nit
zaad. voor de zooeven aangehaalde meening, dat varieteiten
van tijd tot tijd terugslaan, levert zeker het bont den
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besten steun. Men noemt dit terugslaan dikwijls atavisme,
en zeker treft men her dit versehijnsel in zijn eenvoudigsten en meest sprekenden worm aan. Vooral waar het als
takvariatie aan heesters en boomen optreedt. Want de
groene takken groeien meest in het oog loopend krachtig,
en blijven jaren lang aan de planten verbonden, als een
onomstootelij k bewij s van de verandering, die in hun jeugd
heeft plaats gegrepen. Bonte hulsten met groene takken
ziet men haast overal, naar ook eiken, beuken, weig elia's,
vooral kerria's en allerlei andere sierheesters g even telkens
voorbeelden_. Jaren g eleden waren bonte paardekastanj es
in de mode. Sedert die mode voorbij is snoeit men hun
bonte takken weg en laat de groene groeien. Maar telken
fare pleegt de stain weer gevlekte, ja bijna zuiver witbladige
takken voort to brengen, als een blijvende herinneriug aan
den tijd, then de plant geheel bout was, en dus als ecn
levend moment van een lang vergeten mode.
Dubbele bloemen en dubbele bloemhoofdj es kunne•
beschouwd worden als ontstaan door de g eheele of gedeeltelijke vervanging van een orgaan door een ander, van meeldraden door bloembladen of van buisbloemen door lintbloemen. In deze g evallen komen op de norrnale soort
beide organeu tegelijk voor. Maar het is ook mogelijk, dat
een org aan vervangen wordt door een ander, dat de
soort niet sneer heeft, maar dat Loch hare voorouders
bezeten hebben. Ik kies als voorbeeld de klaveren-vier.
De klaverplanten zijn vlinderbloemig en, en stammen als
zoodanig van soorten of die gevinde bladeren hadden, zooals trouwens enkele onder hen, en met name de esparsette,
nog hebben. Den vinvormigen bouw en het groote aantal
bladschijven hebben zij verloren, slechts drie blaadjes hebben zij overgehouden. Deze staan bij de honigklaver op
ongelijke hoogte, eeu paar wat lager ingeplant dan het
eindblaadj e, rnaar bij de gewone klaver is ook dit laatste
overblijfsel van het oorspronkelijke gevinde blad verdwenen.
Verdwenen in den uitwendigen tool, maar inwendig is het
vermogen gevinde bladeren to makers volstrekt niet volledig
uitg eroeid. Men ziet dit, als men duizenden van klaver-
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planten onderzoekt. Want een enkele maal vindt men een
g esteeld eindblaadj e, een enkele maal weer dan drie bladschijven, zeer zelden zelfs een zuiver gevind blad. De
klaveren-vier nu is een varieteit, waarin reg elmatig aan
de meeste bladeren een schijf to veel voorkomt. Andere
bladeren hebben dan vijf, weer andere slechts drie schijven,
en er heerscht in dit opzicht zooveel afwisseling, dat ook
bladen met drie of vier schijven waarvan er &n gespleten
is, van tijd tot tijd voorkomen. Men zou dan geneigd zijn
van een 3'/2-schijvigblad to spreken. De bedoelde varieteit
wordt van de witte klaver niet zelden in tuinen gekweekt,
en van de roode somwijlen in het wild aangetroffen.
Een zeer belangrijke vraag is die, naar de beteekenis
van de onstandvastigheid der zooeven besproken verscheidenheden. Keeren zij werkelijk tot hunne soort terug, of
nemen zij daarvan de uitwendige kenteekenen aan, terwijl
zij inwendig Loch tot de varieteit blijven behooren. Zoover
men weet is het laatste het geval, en verraadt zich dit bij
uitzaaien. Want hierbij houden de atavisten zich niet
constant, zooals de normale soort, maar brengen ten minste
nit een deel hunner zaden weer de varieteit voort. Zeer
fraai ziet men dit bij gestreepte bloemen, b.v. van de gekweekte leeuwenbekken, die niet zelden, door knop of door
zaad, geheel roodbloemige exemplaren voortbrengen. Maar
nit het zaad van deze komen deels weer roode, deels weer
gestreepte bloemen to voorschijn, terwijl de normale soort
in gewone uitzaaisels nooit gestreeptbloemige individuen
bevat. De terugkeer betreft dus alleen het uiterlijk, niet
tevens het innerlijke wezen. Voor zoo diepgaande verande ringen is het versehijnsel ook to algemeen.
Ik stap thans of van de misschien al to lange lij st vail
voorbeelden, waardoor ik getracht heb in de verscheidenheid
en den rijkdom van vormen en kleuren in de natuur
enkele der hoofdfactoren aan to wijzen. Deze waren drieerlei vormen van ontwikkeling : vooruitgang, achteruitgang
en zijdelingsche afwijking. Het verwerven van nieuwe eigenschappen en het vermeerderen van hun aantal vormt den
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stelsel of den stamboom. Het verlies, of ten minste het
onzichtbaar worden van enkele of meerdere der zoo verworven kenmerken wordt opgevat als achteruitgang, maar
opent de mogelijkheid onder de voorhanden eigenschappen
als het ware een keus to doen, en vermeerdert dus de verbindingen en groepeeringen, waarin die eigenschappen kunnen
voorkomen. Men zou dit kunnen vergelijken met de wijze
waarop men in den tuinbouw door tal van bastaardeeringen
alle denkbare groepeeringen der voorhanden eigendommelijkheden tracht to verkrijgen, maar in de natuur is dit proses
nit den aard der zaak niet door kruising maar alleen door
teIkens herhaald verlies, nu eens van doze, dan weer van
gene eigensehap, of van grootere of kleinere groepf--m, tot
stand gekomen. Naast progressie en retrogressie staau de
zijdelingsche afwijkingen of degressieu, die, waar zij als
varieteiten optredeu iets onvolkomens en onzekers vertoonen,
wat zich in hunne groote veranderlijkheid nit. Zij ontstaan
vermoedelijk door het zichtbaar worden van sluimerende en
in dien toestand aan groote g roepen van planten g emeenschappelijke eigenschappen, dock zijn tot nu toe nog weinig
rnderzocht.
Hoe ontstaan deze veranderingen P Of liever, ontstaan
zij thans nog, of zijn zij tot het verleden beperkt ' Is het
laatste het geval, dan is er natuurlijk Been leans voor ons
om ooit door waarneming een antwoord op de hoofdvraag
to vinden. Gelukkig is dit niet zoo, en leert de ervaring
met name op het gebied van den tuinbouw, dat nog telkens
en telkens nieuwe veranderingen optreden. Wij behoeven
hieromtrent dus Been twijfel to koesteren, en kunnen terstond
overgaan tot de vraag, hoe de wijzigingen tot stand komen.
Hier staan twee meeningen lijnrecht teg enover elkander.
Vol Bens de eene gaan de veranderingen langzaam, volgens
de andere plotseling. Onder langzaam verstaat men dan
zóó langzaam, dat de soorten als het ware altijd door zich
wijzigen en nooit, of slechts bij uitzondering standvastig
zijn. De omvormingen zouden dan onder ooze oogen geschieden, maar gedurende een nnenschenfreftijd het niet zoo
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ver brengen, dat voor ons oog verschillen to zien zouden
komen. Eerst in den loop der eeuwen zouden de afwijkingen
zoo groot worden, dat zij de beteekenis van soortskenmerken
verkrij gen.
Daartegenover staat de leer der plotselinge veranderingen. Deze beschouwt de soorten als standvastig, en ontkent
die seculaire wijzingingen, die de andere leer aanneemt.
Duizenden van jaren blijven de soorten dezelfde, totdat
vroeg of laat een oogenblik komt waarop plotseling, d, i.
in den loop van weinige jaren nieuwe soorten of nieuwe
varieteiten uit haar ontstaan. Dit geschiedt dan telkens
met een sprong, en die sprong moge al geen zeer groot
verschil teweeg brengen, hij is Loch meestal zóó, dat de
nieuwe vorm duidelijk tegenover den ouden staat, en met
dezen aanvankelijk door niet weer overgangen verbonden is,
dan door zijne veranderlij kheid ook na verloop van eeuwen
nog het ggeval zal kunnen zijn.
Men noemt de leer van de langzame verandering g der
soorten die der selectie, terwijl voor de voorstelling van de
plotselinge wijzigingen het woord mutatie in gebruik is.
Beide theorieen hebben hunne groote voordeelen, en de
aanhangers der afstammingsleer zijn reeds van de tijden
van L a m a r c k of in deze twee scholen verdeeld. Door
D a r w i n's invloed, maar nog weer door de zeer beslist
eenzijdige opvatting van W a 11 a c e is in de laatste halve
eeuw de selectie-leer krachtig op den voorgrond getreden,
en mag zij thans als de heerschende worden beschouwd.
Maar de volledige erkenning parer voordeelen heeft Loch
niet kunnen beletten, dat allengs hare leemten aan den
dag kwamen, en weer of minder duidelij k wordt door tal
van onderzoekers, vooral in de laatste jaren er op gewezen,
dat de grondslagen waarop zij rust, zeer wankele zijn.
Naast deze beide theorieen staat nog een derde, die
zich aan L a m a r c k's opvattingen aansluit, en nog Kier
en daar aanhangers bezit. Zij is nauw verwant met de
selectie-theorie, in zooverre ook zij uitgaat van het beginsel
van uiterst langzame en steeds voortdurende wijzigingen.
Het punt van verschil is gelegen in de oorzaken. Lamarck
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schreef aan de omgeving, den monde ambiant, een rechtstreeks wij zigenden invloed toe. Alle planters en dieren en
al hunne organen zouden zich volgens hem allengs naar
de eischen der omgeving plooien, kleine veranderingen
ondergaan in de richting van een aanpassing aan die omgeving, en daardoor alleng s weer met de buitenwereld in
overeenstemming komen en weer voor het leven onder de
telkens gegeven omstandigheden geschikt worden. Die
veranderingen, veroorzaakt door den invloed van het klimaat,
van het voedsel, van andere organismen enz, zouden langzamerhand knnneu toenemen, en tevens erfelijk zijn, zoodat
in de opeenvolgiug der geslachteu ten slotte aanzien_hjke
omvormingen zouden tot stand kornen. Zoo zouden alle
versehilleu tussehen soorten en evenzoo tusschen gesla.chten
en farilien het reehtstreeksche gevolg van de werkiiig der
omgeving zij n .
D a r w i n's selectie-leer on_derseheidt zich van doze
daardoor, dat zij de veranderlij kheid erkent als een i.uhaerente
eigenschap der organismen, aanneemt dat alle organezj en
alle eigenschappen voortdurend in meerdere of mindere
mate varieeren, en aan de omgeving geen andere working
toekent, dan een keus to doen tussehen die wij zigingen,
om het uuttige to behouden en het sehadelijke to verwerpen.
De invloed der omgeving is dus voor D a r w i n geen onmiddelijke ; maar het resultaat wordt bereikt door het uitsterven
der ongeschikten en het in level blij ve_n der brui.kbaren.
De leer van den rechtstreekschen invloed der omgeving
op de veranderlijkheid der soorten vindt hare aanhangers
teg enwoordig vooral onder de palaeontolog en. De geologic
leert ons, hoe in den loop der tijden telkens en telkens de
flora en fauna van bepaalde streken aan veranderingen
onderhevig waren, en hoe doze veranderingen steeds met
wijzigingen van het klimaat, van den omvang van zeeen
en vaste landen, met het ontstaan en verdwijnen van bergen
of met de toenemende of afuemeude uitgestrektheid der
gletschers samenhingen. Er kan been twijfel aan zijn, of
tusschen doze beide groote reeksen van verschijnselen moet
eon oorzakelijk verband bestaau. De geologische verande-
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ringen vernietigden of bemoeilijkten Kier het leven, terwijl
zij elders onafzienbare streken, die vroeger onbevolkt waren,
voor de vermenigvuldiging en de ontwikkeling van planten
en dieren openden. Snelle uitbreiding van gebied, reusachtig groote vermeerdering van het aantal individuen in
verbinding met nieuwe levensvoorwaarden moesten in planten
en dieren de eene functie bevoordeelen, het andere orgaan
nutteloos of onbelangrij k doen worden. Vandaar de voorstelling eener rechtstreeksche inwerking.
Tracht men echter die voorstelling in bij zonderheden
uit to werken, dan stuit men weldra op onoverkomelij ke
moeilijkheden. Waarnemingen ontbreken natuurlijk, en ook
in den tegenwoordigen tijd is van een zoodanigen rechtstreeks veranderenden invloed buiten zeer enge grenzen niets
to bespeuren. Men is weldra genoodzaakt, of de toepassing
der theorie op de afzonderlij ke g evallen op to geven, of
zijn toevlucht to nemen tot voorstellingen omtrent werkingen,
die met de meest alledaagsche waarnemingen in strijd zijn.
Juist om aan dit bezwaar to gemoet to komen, heeft
D a r w i n zijn selectie-leer opgesteld. Zij berust op waarneembare en goed waargenomen feiten, en tracht uit een
combinatie van deze op to klimmen tot een verklaring van
het ontstaan der soorten. Alle organismen en alle organen
zijn binnen zekere grenzen veranderlijk, d, w, z, dat hun
wezen aan schommelingen onderhevig is. Is een kenmerk
in grootte of gewicht, of concentratie der vochten gelegen,
dan zijn die grootte en dat gewicht en die concentratie
nooit bij alle individuen eener soort, zelfs niet bij de jongen
uit ern wore, precies dezelfde. Onderzoekt men honderden
van exemplaren, dan kan men natuurlijk een gemiddelde
berekenen, en dan vindt men dat zeker de helft niet belangrijk van dat gemiddelde afwijkt, maar dat Loch aan de
andere zij de maar betrekkelij k weinig individuen precies
gemiddeld zijn. Maar de andere helft wijkt sterker af,
tendeele naar boven, tendeele naar onderen, en in iedere
eenigszins groote groep zijn enkele exemplaren wier afwijking terstond in het oog loopt.
Is een kenmerk niet in zoo variable maten uitgedrukt,
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maar in cijfers, dan geldt in hoofdzaak tech hetzelfde..
Nemen wij b.v, het aantal der meeldraden in een bloem.
Is dit aantal groot, dan is het ook steeds wisselend. Bij
de wilde roos, bij de boterbloem, bij de sierlijke bloemen
der Cactus-soorten kan men dit gemakkelijk zien. Men
behoeft slechts de meeldraden van een tiental gelijknamige
bloemen to tellen, om verschillende cijfers to vinden. Telt
men er meer, dan komt weldra een gemiddelde voor den
dag, waarvan de meesten niet zoo heel ver afwijken, terwijl
er steeds enkelen grootere versehillen toonen. Hoe meer
afzonderlijke bloemen men onderzoekt, en hoe meer men
deze op verschilleude planten van dezelfde soort plukt, des
to grooter wordt natuurlijk de kans op uitersten, en onder
cenige duizenden van voorwerpen worden die dale ook wel
altijd aangetroflen. Doze revel geldt bij planten en dieren
zeer algemeen, overal waar van harm, veereri, wervels,
ribben, rin •en, pooten of wat dies meer zij het aantal
groot is, vindt men veranderlijkheid. Gaat men daarentegen
over tot kleinere aantallen_, zoo wordt ook die veranderlijkheid kleiner. Onder vijftalli.ge bloemen ziet meu er slechts
enkele malen net 4 of net 6 kroonbladen. De Paardenkastanj e heeft 7 n1eelddraden, maar sores 6 of 8, sours zelfs
5 of 9. Hoe lager de normale cijfers zijn, des to kleiner
is de kerns op afwijkingen, des to talrijker bloemen moet
men verg elij ken om een abnormale to vinden. Ja er zijn
kenmerken, die zoo weinig vari.eeren, dat zij alleen door
bepaalde monstrositeiten of ziekten schijnen veranderd to
kunnen worden, en die men dus zoo g oed als invariabel
zou kunnen noemen Zoo bij de kruisbloemibe gewassen
het bezit van vier lanb e en twee korte rneeldraden.
De feiten der variabiliteit zijn dus onmiskenbaar, en
de onderzoekingen, die sedert het verschijnen van D a rw i n's bock hierover gedaan zijn, hebben den omvang en de
groote beteekenis van deze onstandvastigheid in een steeds
helderder licht gesteld. D a r w i n nam nu aan, dat deze
onstandvastigheid de bron ken zijn voor het langzame ontstaan der soorten. De omgeving behoeft volgens hen de
veranderingen niet to weeg to brengen. Zij zijn er reeds,

348
zij vormen een integreerend bestanddeel van het wezen van
planten en dieren. Geen twee individuen eener soort zijn
aan elkander gelijk, geen twee bladeren van een boom
komen in alle opzichten precies overeen. Zander twijfel
bevordert een goede voeding of een leven onder gunstige
omstandigheden den groei, en nemen grootte, gewicht, concentratie en aantal dus toe onder betere en of onder slechtere
levensvoorwaarden. Maar dit is natuurlijk jets geheel
anders dan de rechtstreeksche inwerking, die L a m a r c k
aannam, en waardoor elk orgaan juist zoo gewijzigd werd,
dat het voor de heerschende omstandigheden m eer geschikt
zou worden.
Om nu uit deze veranderlijkheid, die wij steeds onder
onze oogen zien, maar die heen en weer schommelt en
niet zichtbaar een bepaalde richting inslaat, to komen tot
•een verklaring van het ontstaan der soorten, vestigde D a rw i n de aandacht zijner tijdgenooten op den strijd voor het
leven. Wie gedurende eenige jaren een zelfde weiland of
een zelfde grasveld oplettend beschouwd heeft, weet, dat
de verhouding van de verschillende grassoorten, van de
kla^vers en tal van andere gewassen, daar geenszins standvastig is, maar van jaar tot jaar wisselt. Gedurende reeksen van jaren gaan sommige soorten vooruit, andere achteruit. Later keeren de verhoudingen weer om. Zoo heeft
men voortdurend schommelingen, en enkele malen kunnen
die zoo ver gaan, dat een of andere soort voor goed van
het tooneel verdwijnt. Dit is de strijd voor het leven, de
soorten groeien dooreen en trachten elkaar to verdringen.
Elke soort brengt weer zaden voort, dan er ter plaatse
planten kunnen staan, elk zaad tracht to kiemen, en elke
plant tracht tusschen en boven hare Buren ruimte en licht
to verkrijgen. Het totale aantal planten op een weiland
is en blijft echter beperkt, en zoo moeten er jaarlijks zeer
vele to gronde gaan. Welke zullen overblijven ? Allereerst
die, die door eenig Coeval wat ruimer staan of wat vroeger
ontkiemen, of in eenig ander opzicht een toevallig voordeel krijgen. Deze echter zijn voor onze beschouwing van
geen belang. Onder de overigen zullen het in het algemeen
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de besten zijn, wien het gelukt hunne Buren to verdringen .
En onder beste verstaan wij dan natuurlij k niet de beterenaar een ideaal voorbeeld, maar eenvoudig die, die juist
op de plants waar zij groeien, en tegenover de andere soorten waarmede zij to strijden hebben, in eenig opzicht uitmunten. Het zijn de plaatselijk en tijdelijk meest geschikten die overwinnen. Zoo kan de strijd voor het levee een
keuze doen tussehen de individuen, en daar deze, krachtens
de zooeven besproken veranderlijkheid, nit hun acrd onderlinb kleine versehille_n vertoouen, zal werkelijk het gevolg
moeten zijn, dat het gemiddelde der soort verandert, en
voor degegeven omstandiheden beter wordt.
Zoo kan eeu vette grond weelderig•er bladgroei, eeu
arme grond dwergvor•men, sterke wind lage gewassen, of
armoede aaz1 insecten grooter bloemen bevorderen . De
flora, en evenzoo de fauna schikt zich naar hare omgeving,
past zich daaraau aan, zooals mnen het pleegt to noemen.
Hoever kan die aanpassiug gaan :' Is zij telken jare
dezelfde, zonder blijvenden vooruitgang, of kan de eene
g eneratie op de andere voortbouwen :' Kunnen daardoor
hoo ;ere g raden van geschiktheid bereikt worden, en zoo j a,
hoever kan dit g aan
Ziet daar de groote vragen die den overg ang vormen
van de waarneming tot de theorie. W a 11 a c e en zijn aanhang ers nemen een onbepaalde en onbeb rensde veranderlij kheid aan, zijn tegenstanders echter achten de variabiliteit
binnen vaste, en betrekkelijk engge grenzen beperkt. En
het is duidelijk dat dit het keerpunt is. Want geeft men
een onbeperkte veranderlijkheid toe, dan kan deze dagelijks
waarneembare variabiliteit de grondslag zijn voor de verklaring der soorten. Blijkt echter de veranderlijkheid beperkt
to ziju, overschrijdt zij de grenzen der soorten niet of slechts
schijnbaar, dan zal men voor deze overschrij ding natuurlij k
Haar geheel andere oorzaken moeten gaan zoeken. De
eerste voorstelling leidt van zelf tot de selectie-leer, de
tweede tot de voorstelling van plotselinge mutatien.
De rechtstreeksche waarneming van de veranderlijkheid
in de natuur leert ons in dit opzicht slechts weinig . Maar
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Loch eene hoofdzaak. En deze is, dat de iuvloed der omgeving nergens tot een enkele generatie beperkt is, maar
dat Naar effect zich ten minste gedurende eenige geslachten
kan ophoopen en versterken. In een enkel geslacht kunnen
niet zoo groote en zoo volledige wijzigingen, nosh van het
gemiddelde, nosh van de uitersten verkregen worden, als
gedurend eenige achtereen volgende jaren to bereiken zijn.
Er is een zekere mate van erfelijkheid, een allengs voortschrijden in een bepaalde richting.
Juist hetzelfde leeren ons de huisdieren en de cultuurplanten. flier zijn de feiten het duidelijkste en is de ervaring
het meest uitgebreid, en D a r w i n heeft dan ook bij voorkeur di.t gebied als steunpilaar en uitgangspunt voor zijne
theorie gebruikt. Kiest men van een graansoort telken
jare de individuen die het best voor de omgeving geschikt
zijn, zoo ontstaat allengs een ras, dat onder die bepaalde
omstandigheden een grootere oogst geeft, dan de oorspronkelijke varieteit. Zoo kan men ook in willekeurige richting
kiezen, b.v. grootere aren, zwaardere korrels, beter stroo
enz. Is dan de omgeving niet al to speciaal, maar vindt
men gelijke levensvoorwaarden in weer uitgestrekte landstreken, dan kan zulk een ras met voordeel ook elders
worden gekweekt, en het kan zich uitbreiden, zoover klimaat
en grond, bewerking en gewoonten voldoeude met de plaats
van oorsprong overeenkomen. Zoo koos R i m p a u jaren
lang op zijn landgoed de roggeplanten met de langste aren
en rijkste korrels, totdat zijn ras zooveel beter was dan
de vroegere, dat het over g eheel Noord-Duitschland en een
groot deel van Noord-Frankrijk de landrassen kon verdringen,
en als Schlanstedter rogge zich een grooten naam verwierf.
Zoo is het suikergehalte der bieten in den loop van minder
dan een eeuw zeer aanzienlijk verbeterd, en zijn de oude
soorten thans geheel nit de cultuur verdwenen. Zoo zijn
de aardappelen grooter en zwaarder geworden, sommige met
verbeterden smack, andere, die als fabrieksaardappelen gekweekt worden, alleen in de richting van een vermeerderde
opbrengst aan aardappelenmeel per hectare. Zoo zou men
verder kunnen gaan en op de grootere bloemen, fraaier kleuren
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en teekeningen, saprijker oogst enz. kunnen wijzen, en
overal zou men zien, dat door een gestadige selectie belangrijk betere uitkomsten verkregen worden, dan in een
enkel jaar van nog zoo zorgvuldige keuze mogelijk zoude zijn.
Dit alles pleit ten sterkste voor de selectie-leer. Neemt
men daarbij in aanmerking, dat het omstreeks een halve
eeuw geleden is, dat D a r w i n op het denkbeeld kwam om
deze ervaringen op de vraag naar het ontstaan der soorten
toe to passen, en dat toen onze kennis op dit gebied nog
slechts in den eersten aanvang was, dan is het zeer natuui Iij k dat D a r w i n meende, daarin een volledig en g rondsiag
voor zijne theorie gevonden to heben.
Wat wilt men then van suikerbieten : Than.s echter
weet men eon hoofdpuut, dat men then niet vermoedde.
En dat is, dat aau de toeneming van het suikergehalte
bepaalde grenzeli gesteld zijn, zoowel per biet als per
hectare gronds.
De methode van seleetie is voortdureud vooruitgegaan,
,ja zij behoort tot het allerbeste, wat de techniek van den
landbouw ons aanbiedt. Maar in verhouding daartoe zijn
de bieten niet verbeterd, of ten minste niet zoo stork, als
men van eon halve eeuw selectie onder zoo onafgebroken
en zoo uitstekende zorgen zou verwachten. En wat weer
is, de bieten zijn bekomen in eon zekere afhankelijkheid
van de selectie, waaraan men ze niet kan onttrekken.
Voortdurende keuze is niet alleen noodig om ze to verbeteren, maar ook om ze to houden op de hoogte, waarop
zij reeds zijn.
En dit ziet men overal, waar de mensch kunstmatig
ingrijpt. Houden de zorgen op, dan verloopt het ras. Brengt
men een ras onder een vreemd klimaat, of op andere grondsoorten, dan deugt het niet alleen niet, maar verliest ook
spoedig, in den loop van weinige generation, zijn kenmerkende eigenschappen. Onze prachtige pensees zijn wellicht
het meest bekende voorbeeld, want alleen zeer goede zorgen
verschaffen die groote eigenaardige bloemen. Hier en daar
op een verlaten bloemperk, op een mestvaalt of op verg eten plekj es in eon park ziet men sours de onverzorgde
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Been gewone wilde viooltjes, want de pensees stammen niet
alleen van deze af, maar Loch vormen met kleine bloemen,
die alleen door Naar levendige kleuren verraden, dat zij
niet eigenlijk tot ooze flora behooren. Zoo is het ook elders.
Het verloopen treedt overal in, en brengt de gekweekte
planten terug tot typen, die van de oorspronkelijke wilde
niet noemenswaardig verschillen.
Bier hebben wij de grens der feiten bereikt, en hier
gaan dan ook de wegen der theorieen uiteen. De mutatieleer
erkent het feit, dat de veranderlijkheid begrensd is, en legt
zich daarbij veer. De selectieleer eehter neemt aan, dat
dit feit slechts schijn is, en een gevolg van onvolledige
waarneming in to korte tijdsruimten. Zij neemt aan, dat wel
niet in enkele jaren of in enkele tientallen van jaren, maar
Loch op den duur blijvende veranderingen langs dezen weg
to verwachten zijn, en dat dus de tegenwoordige soorten
zeer goed uit de gewon e dagelijksche variabiliteit onder den
invloed van den strijd voor het leven en de natuurkeus
kunnen ontstaan zijn.
Geeft men die hypothese toe, dan is de weg geopend
tot een nagenoeg onafzienbaar veld van toepassingen, overal
kan men, uit den beteren bouw van een orgaan of uit de
studie van een functie, teruggaan en afdalen tot een vermoedelijk begin, waaruit, geheel geleidelijk, door de genoemde
werkingen dat orgaan of die functie kan worden verklaard.
In groote trekken worden zulke beschouwingen g eleid door
de ontwikkelingsgeschiedenis van het in dividu en de vergelijking met de naaste verwanten en voor een belangrijk
deel kunnen zij op de gegevens van het palaeontologisch
onderzoek steunen. Zij hebben tevens dat eigenaardige,
dat het materiaal van feiten, dat voor een contrSle en een
juiste kritiek noodig zou zijn, ontbreekt, daar de ontwikkelingsgeschiedenis loopt over uitgestorven, en slechts zelden
fossiel bewaarde soorten. Zij geven dus aan de phantasie
ruim spel, en iedereen weet, dat het gebruik door D a r w i n
en W a 11 a c e van dit voorrecht gemaakt, en dat aan hunne
werken naast een zuiver wetenschappelijken stempel een hooge
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mate van poezie verleent, in latere jaren geworden is tot
een misbruik, dat speculatie is gaan stellen in de plaats
van zuiver natuuronderzoek. Maar juist daardoor zijn de
gebreken der theorie meer en meer aan het licht g ekomen,
en hoe weer zij gedwong en werd, tot onwaarschijnlijke
hulphypothesen haar toevlucht to nemen, des to meer nam
het aantal parer aanhangers af.
De grootste moeilijkheid voor de selectie-leer ligt echter
in het felt, dat zij ailed n van nuttige eig enschappen een
uatuurlijke verklaring geven kan. Wat nutteloos of wat
schadelijk is, kan_ volgens Naar niet bestaan. Hoe toch zou
het kunnezl ontstaan ? Elke kleine afwijking in die richting
zou weldra aanleidiug moeten zijn, plat de individuen die
hair hezateu In dcn strijd voor het lever uitgeroeid werden.
is die strijd gBring, daze zoude1i nuttelooze en onschadelijke
kkenmerkeu nog kunuexl biijveu bestaan. Maas zij zouden
hlijven wa,t zij wareu, en niet vooruitgaan. De natuurkeus
zou ze niet kunnen verbeteren. Integendeel, de theorie
eischt, dat de natuurkeus ze allen_gs zou doer verdwijnen.
Want het is in den langen loop der tijden altijd oral kleine
voor- en n.adeelen to doer, en elk orgaan dat nutteloos is,
is dus schadelijk, al ware het maar omdat het een zekere
hoeveelheid voedsel gebruikt voor zijn groei. Toch is het
eeu onmiskenbaar feit dat uuttelooze functien en organen
in den loop der eeuwen volharden met eene taaiheid, die
voor die der belangrijkste lichaamsdeelen niet onderdoet.
Want ware dit niet zoo, zij zouden lang opgehouden hebben
to bestaan, men zou er geen of hoogstens zeer zeldzame
voorbeelden van kennen. Maar men vindt ze overal, zoowel
in de jeugdige toestanden als in het volwassen Leven. In
het dierenrij k komen zij veel meer voor dan bij planten,
toch zijn rudimentaire meeldraden en allerlei andere nuttelooze deelen her zeer bekend. Menige plantensoort, die
later een speciale adaptie vertoont, draagt in de jeugd nog
het type p arer voorouders. Zoo algemeen bij de Conifeeren,
bij de gele Acacia's, die men gewoonlijk Mimosa's noemt,
bij brem en doornbrem en tal van andere grootere en
kleinere groepen. Is dat oudere type een weer eenvoudige
23
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norm, dan kan men het voorkomen in de jeugd als van
zelf sprekend beschouwen. Maar in de opgenoemde gevallen
en in vele andere komt juist het tegendeel voor, en beginners
de jonge planten met een hoogere organi.satie dan die zij
later zullen behouden. Waarom heeft de natuurkeus dit
alles niet does verdwijnen ? Klaarblijkelijk omdat zij er
geen macht toe heeft. De meest vreemdsoortige voorbeelden
zou men kunnen aanhalen. Zoo bezitten sommige soorten
van het geslacht Torenia, dat om zijn fraaie blauwe bloemen
ook bij ons in tuinen en kassen zeer gezocht is, behalve
normale meeldraden ook andere. Deze laatsten bevatten
een uitstekend stuifineel, dat een volkoinen bevruchting
bewerken kan, maar dit in de natuur nooit doet, omdat
de helmhokjes zich niet kunnen openen. Het is dus volkomen
nutteloos, het kan nooit zijn doel bereiken en is daartoe
ook geheel onnoodig, daar er ook gewone meeldraden zijn.
flier staat de selectie-leer sti 1, en B u r c k die op Java dit
merkwaardige feit ontdekte, beschouwt het dan ook als
een der krachtigste argumenten tegen die theorie.
Maar zien wij van deze zwaarwichtige reeks van feiten
af, en beperken wij ons tot de nuttige eig enschappen, die
Loch de overweldigende massa van de keumerken van planters
en dieren uitmaken, dan geeft de selectie-leer ons een
gemakkelijke, in hooge mate plausible en zeer bevredigende
verklaring van de geheele levende natuur, een verklaring
die langs Been anderen weg op even voortreffelijke wijze
kan worden bereikt. Het is dus uiterst natuurlijk, dat men
algemeeu over de bezwaren heenstapt, en tevreden is met
het goede dat zij biedt.
Erger is het echter, dat aan hear wortel twijfel knaagt.
Het is niet voldoende, dat een gebouw door zijn grootte
en uiterlijk aller oogen verblindt, men wenscht ook to
weten of de grondslagen zoo vast zijn, dat het aan gevaren
het hoofd kan bieden. Mogen nu die grondslagen voor de
eeleetie-leer gedurende bijna een halve eeuw aan het oog en
daarmede aan de kritiek onttrokken geweest zijn, tenslotte
worden zij toch blootgelegd. En dan valt het pleit ten hunnen
nadeele nit, en Mort met hen het geheele gebouw ineen.
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De bovenbouw was grootsch, de grondslagen ongenaakbaar en een enkele leemte behoefde nog geen algemeenen
twijfel to verwekken. Toch zijn er enkelen geweest, die
van den beginne of zich tegen D a r w i n verklaard hebben.
Wel niet tegen de hoofdzaak, de afstamming sleer, maar
tegen de hypothese van het langzaam ontstaan der soorten
door de werking der natuurkeus. Onder hen behoort
K o 11 i k e r genoemd to worden, maar zijn stem was gelijk
die eens roependen in de woestijn. De feiten ontbraken
hem, die anderen zouden kunnen overtuigen, en eigenlijk
eerst in de laatste tien jaren zijn allengs meer g evallen
bekend g eworden, die min of meer duidelijk tea ea een
ling zaam o utstaan e ii voor zoogenoemde sprongsgewijze of
schoksgewijze veranderingen pleiten. En al stonden die
feiten zlog alleen en verspreid en zonder onderling verband,
zoo deden zij Loch aan de heerschende meening niet onbelangrijken of breuk, en nam allengs het aantal van hen toe,
die bereid waren, voor goed net die leer to breken.
De In utatie-theorie g aat in hoofdzaak uit van het feit,
dat de soorten thans onveranderlijk zijn. Zij verwerpt de
hypothese der Lang tame en onmerkbare omvormingen. Zij
steunt daarbij niet zoozeer op de ervaring, dat in den loop
van een menschenleven geen veranderingen zichtbaar worden,
want dit g even hare teg enstanders natuurlij k toe. Zij st eunt
op den ouderdom der soorten en op hare duidelijke grenzen.
Wat het eerste punt betreft, voer ik slechts twee groepen
van argumenten aan. De eerste betreft de overblijfselen
nit de kisten der mummien, uit de puinhoopen der paalwoningen en tal van andere gevallen, waarin het gelukt is,
nu Bens meer, dau weer minder volledig aan to toonen, dat
de daar g evonden soorten tot op den huidigen dag onveranderd gebleven zijn. Daaruit volgt, dat de natuurkeus
niet noodzakelijk veranderend werkt, zelfs niet in den loop
van tientallen van eeuwen. Trouwens dit leeren ons in nog
hoogere mate zulke vormen als b.v, de Lingula, die door
lanb e g eolog ische tijden p een nag enoeb onveranderd tot ons
gekomen zijn. De tweede groep van argumenten betreft de
gescheiden roeiplaatsen. Het geografisch g ebied van de
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meeste Wilde soorten van planten en dieren is betrekkelijk
groot, en bestaat niet nit den samenhangend veld, waarop
alle individuen voortdurend met elkander zouden kunnen
kruisen, en zoo eventueel ontstaande verschillen vereffenen,
of alien zich gezamenlijk in een zelfde richting ontwikkelen.
In tegendeel, voor verreweg de meeste planten en dieren
bestaat het gebied uit een aantal grootere en kleine plaatsen,
tusschen welke zeer zeker sinds vele eeuwen Been of nagenoeg geen uitwisseling heeft kunnen plants vinden. Men
denke b.v, aan een betrekkelijk zeldzame plant op een onzer
Noordzee-eilanden, of aan de soorten die tijdens de kruistochten uit andere landen pier ingevoerd en sedert verwilderd zijn. In al zulke gevallen is het duidelijk dat er
geen wisselwerking met de andere groeiplaatsen kan zijn,
en dat dus veranderingen, die de soort op de eene plaats
ondergaat, geen invloed op de andere plaatsen kunnen
hebben. Precies gelijk zijn de omstandigheden nooit, en de
natuurkeus zou dus noodzakelijk op de eene plek eenigszius
anders moeten werken dan op de andere. Ondergingen de
soorten in het algemeen langzame en voortdurende wij zigingen dan zou men dus moeten verwachten, dat op elke
vindplaats het gemiddeld karakter een ander zou ziju,
m, a, w, dat soorten met talrijke groeiplaatsen en een
uitgebreid gebied een onafzieubare reeks van typen zouden
vertoonen. Nu is juist het tegendeel het geval, en het
geheele begrip der soort berust daarop, dat zij overal
dezelfde is. Tenminste het begrip der zoogenoemde kleinere
soorten. Want L i n n e's soorten zijn groepen van constants
typen, en omvatten dus elk een of meer verschillende ondersoorten. Maar nooit zoovele als er groeiplaatsen zijn, ja
slechts in weinige gevallen weer dan een tiental, voor over
geheele werelddeelen verspreide gewassen. Men kan dus
zeggen dat de ervaring leert, dat ooze gewone wilde soorten
zich niet veranderd hebben, sinds zij hare tegenwoordige
verspreiding verkregen. Dus voor de meeste zeker sinds
v6or het begin van onze jaartelling.
De selectie heeft op dit bezwaar geantwoord met een
uitvlucht, die hare kansen uitermate heeft verzwakt. Zij,
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leerde dat de veranderingen zoo germ g konden zijn, dat in
duizend of twee duizend jaren nog niets to zien was, of
zoo zeldzaam, dat de soorten die ze toonden zich aan onze
waarneming onttrekken. Maar als de organisehe natuur
van den beginne of met dien slakkengaug zich ontwikkeld
heeft, dan zijn er bijna oneindige tijden vereischt, om van
de eerste levende wezens tot de hoogste thans levende
vormen to komen. En noch de natuurkunde van onze
aarde, noch de leer der afzetting der geologische lagen,
wettigt een voorstelling van zoodanigen card.
Berekeningen omtrent den Waarschijnlijken ouderdoyn
der aarde zijn door verschillende onderzoekers gedaan, in
de laatste ,j aren vooral door D u b o i. s. 1Titgaande van z eer
verschillende g eg e vens, als de toenemende temperatuur in
rijnputten, den aanbreng van zout en kalk door de rivieren
aan de zee, de sneiheid van afzetting en de totale dikte
der aardlag en enz., komen zij tot zoo overeenstemmende
uitkomsten, dat het niet geoorloofd is aan to n emen, dat
doze van de waarheid ten eenenmale zouden afwijken. Op
eenige millioeneu jaren mag men daarbij natuurlij k niet
zien, maar dat het leven milliarden van jaren op aarde
bestaan zou hebben, is blijkens die berekeningen eenvoudig
onmogelijk. En Loch zou de selectie-leer zulke cijfers eischen.
Ook is het verschil niet Bering, want het g emiddelde van
alle berekeni.ngen en dus het meest waarschijnlijke cijfer
stelt voor het leven niet meer dan omstreeks 24 millioen
jaren beschikbaar. Daarbinnen moeten de biologische
theorien zich houden, willen zij niet alle leans opgeven,
om bij natuurkundigen en g eologen sympathie to vinden.
Keeren Wij terug tot de waarnemingen omtrent de
onveranderlijkheid der soorten. Deze waarnemingen mogen
nog zoo algemeen zijn, en die standvastigheid moge voor
een ieder in het oog loopend zijn en boven alien twijfel
verheven schijnen, toch sluit zij niet in zich, dat er nooit
veranderingen plaats grijpen. Want natuurlijk, als de
afstammingsleer waar is, moeten de tegenwoordige soorten
nit vroegere ontstaan zijn. Maar dit kan zeldzaam zijn, zoo
zeldzaam, dat het tot nu toe aan de aandacht ontsuapte.
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Daarbij komt, dat men er niet naar gezocht heeft, omdat.
de heerschende theorie daartoe geen aan leiding gaf.
De mutatie-leer neemt nu aan, dat zulke overgangen
van tijd tot tijd hebben plaats gevonden en ook wel nog
plaats grijpen. Elke overgang doet dan een nieuwe snort
ontstaan, die van de andere soort duidelijk en scherp, maar
natuurlijk niet noodzakelijk in een groot aantal eigenschappen verschilt. Eenmaal ontstaan is die nieuwe soort
even standvastig als de oude, en treedt zij met deze in
concurrentie.
Zulk een overgang van de eene soort in de andere
noemt men een mutatie. De oude vorm gaat daarbij niet
verloren. De selectie-leer neemt aan, dat de geheele soort
allengs zich plooit naar de veranderde omstandigheden, dat
zij dus in de nieuwe overgaat. Voor de mutatie-leer zijn
het daarentegen slechts enkele individuen, waarin de wij zigi.ng optreedt, de overigen blijven aan het type getrouw.
De nieuwe vorm treedt dus naast de oude op, en hij zal
in de eerste plaats zijn strijd om ruimte en licht met dien
stamvader hebben to voeren.
hit deze beschouwing volgt nu terstond, dat uit een
bestaande soort tegelijkertijd en op dezelfde plaats verscheidene nieuwe soorten kunnen ontstaan, jets wat in de
selectie-leer moeilijk en slechts door bijzondere hulp-hypothesen to verklaren zou zijn, voor de mutatie-leer kan
natuurlijk het eene individu in deze richting gewijzigd
worden, het andere in een andere. Want de oorzaak der
verandering ligt niet in de uitwendige levensvoorwaarden,,
die voor alien in hoofdzaak gelijk zijn. Zij ligt in de
inwendige erfelijke eigenschappen. Nu eens kan de eene,
dan weer de andere eigenschap zich vervormen, en daar het
aantal dier kenmerken in een dier of een hoogere plant
ontelbaar is, zijn de veranderingen, die men zou kunnen
verwachten onafzienbaar. Natuurlijk zullen slechts enkele van
deze intreden, maar het is duidelijk dat de mutatie-theorie
een veel ruimeren kring van wijzigingen verklaren kan dan
de leer der natuurkeus.
Een ander belangrijk punt van verschil is gelegen in
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de periodiciteit der soortvormingen. Langzame, eeuwen
aanhoudende omvorming en later natuurlijk wel perioden
toe, maar wil men aannemen dat zij met even lange of
misschien nog langere perioden van rust afwisselen, dan
worden klaarblijkelijk de toch reeds to groote eischen aan
den geologisehen tijd nog verdubbeld, en dus volkomen
onmogelijk. Perioden van rust kan de selectie-leer eigenlijk
alleen daar aannemen, waar de vooruitgang der organisatie
klaarblijkelijk achter gebleven is. Geheel anders in de
mutatie-theorie. De inutatien geschieden plotseling, van
het individu op zijn kinderen ; zij nemen in den geologisehen
tijd dus Been noemenswa.ardige ruimte in. Tusschen twee
( ^peen vo1gende mutatien is de soort on veranderlijk. Zij
inoge beperkt blijveu tot haar geboorteland, lllisschieii tot
(IC plek wa ar zij oui tston d, of zieh over landen Cv wrerelddeelen verspreiden, zij ondergaat daarbij geen of hoogstens
zeer ondergeschikte wijzigingen tot tijd en wijle dat en
nieuw e mutatie plants g rij pt, en de oud g ewordeii soort
dus aan ecu jongere het aanzijn geeft. Volgen de mutatien
met tusschenruimten_ van en kele eeuwen, missehien zelfs
van tientallerl van eeuweu op elkander, zoo behoeveu aan
den tijd, lien het lever op aarde geduurd heeft, nog geen
onvervulbare eischen gesteld to worden. En niets belet,
dat de intervallen van rust vau zeer ongelijken duur waren,
en dat de mutatien nu eens snel op elkander volgden,
dan weer met lang e perioden van constantie afwisselden.
Op deze wijze komen wij dus tot de voorstelling van
korte en dikwijls herhaalde perioden van veranderlijkheid.
Die voorstelling moet echter allereerst getoetst worden aan
de onderseheiding van de drie hoofdtypen van ontwikkeling,
die wij in den aanvang geschilderd hebben. Gaat deze
ontwikkeling schoksgewij ze, dan hebben wij dus to onderscheiden tusschen progressieve mutatien, retrogressieve
mutatien en degressieve wijzigingen van den zelfden card.
En dan on tstaat de vraag, of de voorstelling der periodiciteit
in gelijke mate voor alle drie moet Belden :' Het antwoord
is klaarblijkelijk, dat dit niet volstrekt noodzakelijk is.
Met name zullen de retrogressieve veranderingen, die slechts
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bestaan in het verlies of in het onzichtbaar worden van een
reeds voorhanden kenmerk, niet noodzakelijker wijze to
gelijkertijd met de progressieve behoeven samen to vallen.
En hetzelfde geldt voor de degressieve, waarbij slapende
kenmerken om het zoo eens nit to drukken, wakker worden.
In beide g evallen ontstaat wel uitwendig en schijnbaar
iets nieuws, inwendig echter niet. Voor zulk eene verandering kan dus een veel kleinere oorzaak, een veel
zwakkere scoot toereikend zijn, terwijl veel intensievere inwerkingen zullen vereischt worden, om iets geheel nieuws
tot stand to brengen. Omgekeerd zal echter een schok,
die dit laatste doet, allicht ook het eerste tengevolge
hebben. Wij zullen dus in het laatste g eval perioden mogen
verwaehten, waariu ongeveer tegelij kertij d in allerlei richtingen
nieuwe soorten uit een oude ontstaan, terwijl daarnaast
tijdstippen zullen voorkomen, waarop nu eens deze, dan
weer gene achterwaartsche of zijdelingsche mutatie geisoleerd intreedt.
Met deze voorstelling zijn nu de feiten in het algemeen
zeer g oed in overeenstemming. Beschouwen wij eerst, wat
de palaeontologie ons leert. Deze kent talrijke voorbeelden,
waarin de oude soort naast een of weer nieuwe, klaarblijkelijk uit Naar ontstane typen blijft voortbestaan, zelfs
gevallen waarin de laatste na een korter of langer leven
van de aarde verdwenen zijn, terwijl de stamvader nog
leefde en zich vermenigvuldigde. Pit komt sours voor, waar
de oudere en de jongere soorten zich van elkander gescheiden
hebben en elk op een ander gebied leefden, maar ook waar
zij tot dezelfde fauna of flora bleven behooren, en hare
overblijfselen dus in dezelfde gesteenten worden aangetroffen.
Daarbij kan eenzelfde stamsoort door een reeks van opeenvolgende perioden onveranderd stand houden, en tevens
van tijd tot tijd tot uitgangspunt van eene naar alle richtingen uitstralende soortvorming worden. Deze zeer merkwaardige verschijnselen zijn vooral voor de groep der
slakken of Gastropoden voor de geologisehe lagen van het
Cambrische tijdperk of tot aan den Trias door K o ken beschreven. Hij gaf er den naam van iteratieve soortsvorming
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aan. Groepen van varieteiten en soorten liggen als het
ware in verdiepingen boven elkander, zonder naar hunne
kenmerken to oordeelen, anders verbonden to zijn, dan dat
zij alien uit een gemeenschappelijken stam ontspruiten. In
zulke g evailen noemt K o k e n den scam conservatief ; hij
geeft wel talrijke takken af, maar gaat daarbij niet zelf to
gronde. Ook elders in het dierenrijk leert de geologie
tijden van plotselingen en meestal kort durenden grooten
bloei kennen, j a men zou haast kunnen zeggen, dat dit de
algemeene vorm is, waaronder zich de overblijfselen van
planten en dieren groeperen. Groote groepen treden plotseling op, zonder of ua een zeer korte voorbereiding, vele
geslachten en families bestaan uit bijua tallooze soorten,
die alien nagens)eg tegelijkertijd l_eefdeu, en doorl _ ^opende
reekseu van een gestadig toenemende orgauisatie zijn daartegenover meestal van korten duur.
Juist hetzelfde leert ons de tegeuwoordige verspreiding
van planten en dieren op onze aarde. Ik noem in de eerste
plaits de Cocospalmen. Hun vaderland is in Zuid-A merika,
en wel iii de noordelij kste gedeelten. Tro uwens de meeste
palmen en vooral de nauwste verwanten der Cocospalmen
zijn van daar oorspronkelijk. Zoo met name ai, ndere
soorten van het geslacht Cocos. De Cocospalm is jet,
zooals men dikwijls meent, een strandg ewas, en haar dikke,
vezelachtige schil heeft geenzins ten doel een vervoer door
zeestroomen mogelijk to waken, want de boom groeit in
in de bosschen en op de gebergten ver van zee, en zou
ook aan nagenoeg geen trust de omstandigheden vinden,
die voor zijne ontkieming gunstig waren. De schil heeft
waarschijnlijk geen ander nut, dan dat hij het breken der
nooten bij het afvallen van de boomen voorkomt. Maar
om tot ons eigenlijk onderwerp terug to komen, vestig ik
de aandacht op het verschijnsel, dat de cocospalmen in
Oost-Indie, waar zij zeer veelvuldig g ekweekt worden, en waarheen zij door den mensch gebracht zijn, aangetroffen worden
in een aanzienlijke reeks van ondersoorten en varieteiten,
die in het oorspronkelijke vaderland in Amerika niet aanwezig zijn. Al deze vormen moeten dus in den Maleischen
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Archipel, sedert het begin der cultuur, ontstaan zijn. Hier
hebben wij dus een voorbeeld van een mutatie-periode, die
wel niet zeer nauwkeurig bekend, maar toch in vergelij king
van historische en geologische tijdperken, in een voldoend
enge omgrenzing besloten is. En zulke voorbeelden zou
men van cultuurplanten in vrij groot aantal bijeen kunnen
brengen. Op dierkundig gebied is het bestaan van zoogenoemde locale vormen algemeen bekend, vooral voor schelpdieren en slakken, waar de studie der verspreiding gemakkelijk wordt door de doode schalen, die dikwijls langen tijd
onverweerd blijven en in groote hoeveelheden opgehoopt
zijn. Maar ook bij andere dieren komen locale vormen voor.
Zoo kent men in Europa twee ondersoorten van den gewonen
bruinen beer, in den Himalaya en in Afghanistan den Isabelbeer, terwijl op den Atlas en in Klein-Azie weder andere
ondersoorten leven. Soms worden zelfs de verwante beervormen uit Noordwest Amerika, uit Britsch-Columbie en
nit Alaska tot dezelfde soort gerekend. Evenzoo met de
verschillende vormen van leeuwen, onder Welke de Berberen Senegal-leeuwen de meest bekende zijn. Van den steenbok
kent men een soort op de alpen, een andere op de Pyreneen,
een derde in den Caucasus, een vierde in Siberie, een vijfde
in Arabia, een zesde in Abyssinia, en een zevenden op den
Himalaya. Hun verschillen liggen vooral in den baard en
in de horens. Men pleegt aan to nemen, dat al deze vormen
nit een oorspronkelijke wijdverspreide soort ontstaan zijn,
hetzij elk, waar hij nu leeft, hetzij gemeenschappelijk op
ern plek, waarna zij zich dan verspreid zouden hebben.
Evenzoo bij den haring, die een aantal afzonderlij ke
locale vormen omvat, die wel groote reizen ondernemen,,
dock elk telkenjare op zijn bizondere plaats terugkeeren om
zich to vermenigvuldigen. Hetzelfde is voor schollen en
andere visschen bekend, en onder de insecten hebben talrijke
soorten van hommels, loopkevers en vele andere geslachten,
een dergelijken rijkdom aan ondersoorten.
Wij mogen ons dus voorstellen, op grond der mutatietheorie, dat de evolutie op aarde schoksgewijze gegaan is,
en dat korte perioden van omvorming met langere perioden
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van standvastigheid afwisselden. Zijn de eersten talrijk en
de laatsten gemiddeld kort geweest, dan zal natuurlijk op
den duur een hooge organisatie bereikt zijn. Waren daarentegen de gelegenheden tot vooruitgang zeldzaam, en duurde
de rust dus telkens lang, tientallen van eeuwen of zelfs geheele geologische perioden, dan moet natuurlijk de som van
het bereikte gering zijn. Zoo stellen wij ons voor, dat het
verschil tusschen de tegenwoordige hooger en lager georganiseerde wezens tot stand gekomen is, en dat die lange
ladder, die van de eencelligen tot de hoogste planten en
dieren voert, en die in geologische tijden doorloopen is, ook
under de thans nog levenden vertegenwoordigd kan zijn.
In elke periode van veranderlijkheid kunnen weer of
minder talrijke nieuwe soorten ontstaan zijn, onder haar
zal de eene meer, de andere minder g eschikt voor het leven
geweest zijn. Allen hebben daarbij onderling, of ten minste
met de moedersoort den strijd voor het leven to voeren, en
in begin sel kunnen dus alleen die nieuwe typen het winners,
standhouden en zich vermenigvuldigen, die minsten s even
goed, of eigenlijk die ininstens jets beter toegerust zijn,
dan de stamvorm. Zoo krijgt ook in de mutatie-theorie de
strijd voor het leven en daarmede de natuurkeus een niet
onbelangrijke rol to vervullen. Het feit, dat weer individuen
g eboren worden, dan er ten slotte leven kunnen, staat nu
eenmaal vast, en de zwakkeren moeten dus het onderspit
delven. Maar het is niet zoo zeer een strijd tussehen de
individuen, als wel tusschen de soorten. Hier zijn de verschillen grooter en zal dus de uitslag meer beslissend ziju.
Menige nieuwe soort zal van den beginne of onbruikbaar
blijken, en reeds terstond worden uitg eroeid. In de ontwikkelingsg eschiedenis rekent zij niet mede, hare kansen om als
fossiel in geologische lagen bewaard to worden zijn zoo goed
als Beene. Andere nieuwelingen zullen beter toegerust zijn,
een korteren of langeren tijd, in een kleiner of grooter
aantal exemplaren naast den ouden vorm stand houden.
Misschien zullen er onder hen zelfs zijn, die bij veranderde
levenstoestanden beter blijken, en dus den strijd winnen,
zich vermenigvuldigen en uitbreiden. Slechts zeer enkele
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zullen in den beginne of zoo veel beter georganiseerd zijn,
Of tenminste voor de gegeven omstandigheden zooveel beter
geschikt, dat zij reeds van hun eerste optreden of zegevierend den strijd tegen hunne mededingers kunnen voeren.
De omgeving kiest dus tusschen de soorten, de zwakkere
roeit zij nit, de sterkere, en vooral de plaatselijk geschikte
bevoordeelt zij. Zij maakt Been nieuwe vormen noch plooit
de oude allengs naar een nieuw model. Zij vernietigt slechts
wat ondoelmatig is. Eerst moet de mutabiliteit de veranderingen teweeg brengen, voor dat de natuurkeus jets kan
uitwerken. Hare rol is dus Been primaire, zooals in de
selectie-leer, maar een secundaire, ofschoon daarom nog geens.zin s onmisbare.
Ik stap thans of van de progressieve mutatien, om over
to gaan tot de retrogressieve. Zijn het op het eerstgenoemde
gebied vooral feiten van palaeontologischen, geographischen
en systematischen aard, waarop onze overtuiging zich
vestigen moet, de vraag naar het ontstaan der retrogressieve mutatien ligt vooral op het gebied van den tuinbouw.
Want uit onze besprekingen volgt, dat de meest typische
verliesvarieteiten de beste voorbeelden leveren, hetzij dat
verlies van bloemkleur, of van dooms, of van beharing het
punt vormt, waarop wij letten. Het verlies kan zelfs veel
grooter zijn, en de geheele bloem of tenminste de voortplantingsorganen trefen, zoo dat Been zaad gemaakt kan
worden.
Deze zoogenoemde steriele varieteiten vormen een belangrijke steun voor de mutatie-leer. Dat zij plotseling ontstaan, en niet langzaam ontstaan kunnen, is vaii oudsher
bekend en toegegeven. De heerschende leer heeft ze eenvoudig op den achtergrond gedrongen en als uitzonderingen
behandeld, en zeker is het, dat steriele vormen voor den
vooruitgang van het planten- en dierenrijk nooit eenige
belangrijke beteekenis kunnen hebben. Zij zijn het zuiverste
type van achteruitgang, en zouden eigenlij k geen beteekenis
hoegenaamd hebben, zoo zij niet langs vegetatieven weg
konden worden vermenig vuldigd.
Voorbeelden van steriele varieteiten leveren vele vruchteu

365

zonder pitten, als krenten, bananen, verschillende appels
en peren, astrakan-druiven en andere. Zij worden om de
v rucht gekweekt, maar slechts door stekken en enten vermenigvuldig d. Men kan zich voorstellen, dat het aantal
zaden per vrucht langzaam is afgenomen, maar hoe men
aan zou kunnen nemen dat ten slotte de algeheele steriliteit langzaam bij vermenigvuldiging door zaad zou zijn tot
stand gekomen, is niet duidelij k. Andere planten d rag en
nooit vruchten. Hiertoe behooren b.v. de groene coos en
de g roene Dahlia, en verder een aantal dubbele bloemen,
wier verdubbeling op eon andere wijze is tot stand gekomen
als de boven besproken omvorming van meeldraden in
bloembladeren. Sornwijlen toch ontbreken deze organen
geheel, en outbreken evenzoo de scampers en gaat de bloem,
als zij eel' maal beg onnen is kroonbladerel voort to breng en,
daarmede eenvoudig voort, alsof zij geen andere functiPn
to vervullen had. Eerst de uitputting der as maakt een
einde aan dit proces, maar veelal eerst uadat tientallen
van bloembladeren, soms zelfs honderd en meer zijn aangelegd. Blijft de as daarbij klein, zoo vormt de geheele
bloom eon dichte roset, zooals bij vele anemonen, ranunkels
en ook bij de dubbele varieteiten van wilde soorten van boterbloemen. Groeit de as der bloom lang uit, zoo ontstaat
eon spil met bloembladeren, die, afgezien van de kleur, er
moor uitziet als eon bebladerde tak, jets wat eon Binds
V r o 1 i k's beschrijving algemeen bekende Witte leliesoort
op hoogst merkwaardige wijze vertoont.
Hieraan sluit zich de sneeuwbal onzer tuinen, eon
sierheester die in het wild tweeerlei soort van bloemen
draagt, kleine vruchtbare en groote, fraaie witte, maar onvruchtbare. De varieteit onzer tuinen bezit nu alleen de
laatste, maar in veel grooter aantal; zij maakt dan ook
nooit zaad. Evenzoo makers vole varieteiten van suikerriet
wel pluimen, maar nooit eon vrueht. De kogel-accacia's
onzer lanen en parker bloeien nooit, en worden alleen door
enten vermeerderd. Ten slotte noem ik de taklooze sparren,
boomen van verscheidene meters hoogte, dock zonder eon
enkelen tak. Zij bloeien niet en kunnen niet vermenig-

ass -vuldigd worden maar ontstaan van tijd tot tijd plotseling
nit zaad van de gewone soort. Hier en daar in parken en
in tuinen van Zuid-Europa wordt deze allervreemdste boomvorm aangetrofen.
Maar ook vele andere varieteiten ontstaan in den tuinbouw plotseling. Of liever in die gevallen, waarin de oorsprong historisch bekend is, is deze altijd een schoksgewijze
geweest. Omtrent dubbele Dahlia's en andere varieteiten
van dit geslacht vindt men vrij uitvoerige gegevens, en de
Cactus-Dahlia, die tegenwoordig in haar tallooze bastaarden
met andere vormen zoo zeer gezocht is, is eenmaal to Boskoop onverwacht in een enkel exemplaar aan het licht getreden. Van Aardbezien, van Gleditschza of den Christusdoorn, van Sophora en tal van andere gewassen is zulk een
plotseling ontstaan bekend ; voor treurboomen schijnt de
regel algemeen to gelden. Onder de tomaten zijn voor een
tiental jaren Upright en Mikado plotseling, en om zoo to
zeggen onder de oog en van den waarnemer, uit oudere
varieteiten ontstaan, en nog onlang s heeft dit geslacht een
nieuwe en hoogst belang rij ke steuu aan de mutatie-leer
verschaft. Voor enkele jaren is namelijk in den tuin van
den Heer W h i. t e to Washington, nit zaad, door hem
zelven op een zeer gewone soort van tomaten (Acme) verzameld, en onder omstandigheden die het gevaar voor kruising
voldoende uitsloten, een nieuwe varieteit ontstaan, die en
in loof, en in vrucht, en in groeiwij ze ten eenenmale van
alle bekenden afweek, en die den naam van Washingtontomaat ontvangen heeft. Merkwaardiger wijze heeft zich dit
verschijnsel in den tuin van den genoemden natuurkundige
herhaald, evenals trouwens ook de taklooze spar en verschillende andere varieteiten niet eenmaal, maar bij herhaling uit de stamsoort zijn to voorschijn gekomen.
Een dikwerf genoemd voorbeeld betreft eindelijk de
stinkende Gouwe met fijne slippen aan bladeren en bloembladeren, die in het jaar 1590 in den twin van den apotheker
S pr en g e r to Heidelberg uit de gewone stinkende Gouwe
ontstaan is. Zonder eenige voorbereidiug of overgang ter
wereld gekomen, is zij terstond zaadvast geweest, en heeft
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zij in den loop van drie eeuwen onveranderd stand g ehouden. Thans is zij, juist om die merkwaardigheid, een bijna
overal gekweekt gewas, maar nog nergens is het gelukt,
Naar in het wild aan to treffen.
Ik mag niet verder gaan, ofschoon het zeer verleidelijk
zou zijn, de reeks dezer voorbeelden vender uit to werken,
en aan to toonen, dat ten minste retrogressieve veranderingen zeer algemeen plotseling, d.i. dus als mutatien tot
stand komen.
Voor de degressieve of zijdelingsche veranderingen is
dit bewijs niet zoo gemakkelijk to voeren. Hun groote
variabiliteit bemoeilijkt hier zoowel de waarneming als de
redeneering. _Feitelijk komen zij niet ineens, tenminste niet
met hun vollen zichtbaren ontwikkelingsgraad to voorschijn.
Zij treden meest op als sleeht ontplooide, onvoldoend
g evormde beeldeu van wat zij eigenlijk behooren to zijn.
En van zulke beginselen kan men dan door cultuur en
isoleering in den regel spoedig tot het gemiddelde, d.i. dus
tot het type der nieuwe varieteit geraken. Zoo zijn de
meeste dubbele bloemen ontstaan die tot den vorm behooren
waarin de overgang van meeldraden in bloembladeren de
verdubbeling bewerkt, evenz oo vele dubbele samengesteldbloemig en, vele bonte planten, gestreepte bloemen euz.
Is nu hun eerste ontstaan plotseling of langzaam
geweest ? Hieromtrent beslist in den tuinbouw de ervaring,
dat men die wij ziging en niet willekeurig kan to voorschijn
roepen. Noch eultuur, noch keuze, noch uitzaaien in het
groot vermogen iets, wanneer niet het toeval mede helpt.
Dit Coeval is het eerste, onzichtbare of nagenoeg onzichtbare ontstaan der variatie. Komt het niet, dan zijn alle
zorgen en moeiten to vergeefsch, komt het, dan bereikt men
zijn doel spoedig en zeker. Steeds opletten of zich ergens
ook een afwij king vertoont, is dus in den tuinbouw het
voorschrift. Vindt men zoo eene, hoe Bering ook, dan
heeft men het verdere succes geheel in zijn macht. Zoo
zijn talrijke van de beste varieteiten gevonden.
Het is duidelijk, dat dit alles er voor pleit, dat de
zichtbare, fang tame vooruitgang van zulke varieteiten onder
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den invloed van isoleering en selectie niet het ontstaan is.
Integendeel, het volgt slechts op het eerste ontstaan, en
de m ogelijkheid dier verbetering is als een rechtstreeksch
gevolg van dat begin to beschouwen. En daarmede vervalt
alle reden, om het aan to voeren als een bewijs voor de
selectieleer en tegen de mutatie-theorie. Integendeel alles
pleit er voor dat ook her de inwendige verandering schoksgewijze gaat, al komt het zichtbare effect dan ook pas later.
Wij hebben thans den kring onzer uiteenzettingen
voltooid en gezien, hoe de onderscheidiug van de hoofdtypen der ontwikkeling in het planten- en dierenrij k er
toe leidt, om deze ontwikkeling zelve weer in bijzonderheden to bestudeeren en to leeren kennen. Zeker is bet
veld onafzienbaar, en ontbreekt het niet aan feiten, die
p ier en daar elkander schijnen tegen to spreken. Maar het
onderzoek is ook nog geenszins voltooid, veeleer is het eerst
in zijn eerste begin. De vergelijkende en ontleedkundige
wetenschappen zijn de proefondervindelijke vooral op dit gebied
verre vooruit, toch behoort pier aan deze laatste het recht
op de eind beslissing.
En deze beslissing valt nu hoe langer hoe meer ten
nadeele van de heerschende meening uit. Moge deze ook
het voordeel hebben van een zeer gemakkelijke toepassing
op tallooze gevallen, en van een hoogst eenvoudige verklaring
van alles wat in de natuur nuttig is, bij een grondiger
onderzoek blijkt allengs, dat deze verklaring weer op hypothesen dan op feiten opgebouwd is. Zij eischt dan ook telkens
en telkens hulphypothesen, die uit den card der zaak een
nog zwakkereu grondslag hebben. En Loch gelukt het Naar
niet, door middel van talrijke uitvluchten, het hoofd to
bieden aan de bezwaren die tegen Naar ingebracht worden.
Niet alles in de natuur is nuttig, niet elke eigenschap geeft
aan de soort of het individu, dat Naar bezit, een voorsprong
in den strijd voor het leven. De uitgebreide groep der
onvolkomen ontwikkelde of zoogenaamde rudimentaire organen, die als gevallen van atavisme een zoo krachtige steun
voor de afstammingsleer zijn, blijven een struikelblok voor de
leer, dat alles door de natuurkeus zou zijn tot stand gekomen.
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Maar hoe zwaar deze en dergelijke beschouwingen ook
weg en mogen, zij treden geheel op den achtergrond tegenover
de argum enters, die de proefondervindelij ke weten Schap nu
reeds kan aanvoeren. In den Iandbouw heeft de selectie,
met name bij granen en suikerbieten, wonderers verricht,
maar constante vormen, die botanische soorten of ondersoorten
zouden zijn, heeft zij niet tot stand gebracht. In den tuinbouw wordt de selectie eveneens toegepast, maar op veel
kleinere schaal, pier speelt het opzoeken en isoleeren van
toevallig ontstane nieuwigheden de hoofdrol. Langzaam
ziet men g een soorten ontstaan, plotseling wel. En ziet men
dan dat in de leer der fossielen en in de geographic van
planters en dieren pl otseling e n ieuwvorming en overal als het
ware zic^htbaar zi n, dan krijgen doze feiten zeer zeker een
hoo e mate van bewijskracht.
Woven alles staat echter het v erschijnsel, dat de soorten
constant zijn. Elke snort heeft haar geboorte, haar leven
en haar sterven. Maar zoolang zij leeft, blijft zij dezelfde,
hetzij zij beperkt is tot een klein ;ebied, of zich over vole
landen van eon werelddeel verspreid heeft. Deze standvastigheid, die overal zoo duidelijk voor den dag komt, was
een groot bezwaar tegen de geheele afstammingsleer, zoolang
deze zich op de hypothese der langzame veranderingen
steunde. Laat men die vallen, dan komen theorie en ervaring in de meest zuivere harmonic, en wordt de systematische wetensehap in al hare deelen tot eon bewij s, laat ik
zeggen tot een afspiegeling van het denkbeeld, dat de edelste
opvattin g der natuur die is, hare volkomen eenheid op to
zoeken en to bewonderen.
j
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Werklieden -verzekeri ng en Armwezen in
Duitschland
DOOR

Jhr. Mr. H. SMISSAEPT.

Wanneer men een antwoord tracht to vinden op de
vraag welke de invloed der Duitsche werklieden-verzekering
op het Duitsche armwezen is geweest, dan blijkt alras dat
zoodanig an twoord niet met een enkel woord kan worden
gegeven. Wat echter dadelij k vaststaat, is dat de „Entlastung" der aimbesturen zeker niet als doel, maar wel als
een stellig to verwachten gevolg der verzekering (vooral
van die teg en invaliditeit) van den aanvang of werd aangemerkt ; immers zoo redeneerde men — de armbesturen
treden voornamelijk op in die gevallen, waarin de werkliedenverzekering voortaan haar effect zal doers gelden :
verwonding, ziekte, gebrekkigheid, ouden dag . . . Van de
3782 door de stad Charlottenburg in het dienstjaar 189899
ondersteunden waren er echter niet minder dan 2800, wier
armoede veroorzaakt werd door een der „gevallen" of on gevallen, waarin de verzekering voorzien moest ; over het jaar
1897 werden in Stuttgart 3699 personen ondersteu nd ; de
oorzaak der armoede school bij 1463 (of bijna 40 pct.) in ziekte,
bij 467 (of ruim 121 2 pct.) in lichaamsgebreken, bij 142 (of
meer dan 31 2 pct) in ouderdom en daaruit vuortspruitende
ongeschiktheid, terwijl wegens onvoldoende uitkeeringen
vanwege de ziekte-verzekering, de ongevallen-verzekering
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en de invaliditeit-verzekering resp. ondersteund werden : 381
20 en 127 (of bijna 10 1 /2 pct. ruim 1/2 en bijna 3 1 2 pet.);
in totaal 2600 personen (of weer dan 70 1/2 pet.) 1).
ITit het bovenstaande schijnt reeds aanstonds to volgen
dat de werking der sociale verzekering althans niet van
dien aard is geweest, dat de armbesturen zich voortaan
konden onthouden van bemoeiingen met die personen, voor
Welker lotsverbetering die sociale verzekering in het bijzonder was bestemd. Maar met dat oppervlakkig antwoord
op de boveng estelde vraag heeft men ook in Duitsehland
ti een genoeg en g enomen. Zoowel van Regeeringswege als
ook dour den bekenden „Verein fur Arrenpflege and Wohlt.hatigkeit" is leer Licht gezocht door opzettelijk daartoe
ingestelde enquetes naar den invloed der sociale verzekering
mag
up het armwezen. Beide onderzoekingen hebben
men het reeds geciteerd Denk.schrift gelooven bewezen
,,dat een invloed ten goede van de sociale verzekering op
sneer dan een wijze zich reeds doet gevoelen en dat deze
invloed, schoon niet in cijfers weer to geven, toch in merkbare
mate aan het armwezen door verlichting ten goede komt".
Deze laatste conclusie lijdt, zoo ik mij niet al to zees vergis,
sleehts aan dit g ene g ebrek : dat zij g een steun vindt in de feiten
eii cijfers, waarop zij zich heet to gronden ; zie ik wel, dan
volgt nit die feiten en cijfers veeleer een tegenovergestelde
slotsom, welke trouwens vooraf ook reeds aannemelijker
klinkt. Het is deze vraag : in hoever de conclusie in quaestie
juist blij kt, welke allereerst p ier zal worden behandeld.
Daarbij zal alleen rekening worden g ehouden met de resultaten der van Rijkswege ingestelde enquete, welke over
het materiaal van meer dan 1500 armbesturen beschikte en
dos grooter waarborgen van juistheid biedt dan het particulier onderzoek, dat zich binnen enger grenzen bewoog.
Van Rijkswege werden aan de armbesturen de navol1) Deze en de volgende feiten en cijfers zijn door mij ontleend aan
het ofcieele „Denkschrift fiir die Weltsausstellung zu Paris 1900 " in opdracht
°van het Reiehsver gicherungsamt bewerkt door Dr. L u d w i g L a s s en
Dr. Fried r• i c' li Z a h n (Berlijn 1900) ; blz. 227 v, v.
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gende drie vragen gesteld : I. Is het armwezen door de
werklieden-verzekeringswetten verlicht („entlastet") geworden ? II. Is het aantal ondersteunden en zijn de voor hen
uitgegeven gelden sedert de invoering der verschillende
verzekeringswetten verminderd, en in welke mate ? III. Is
de armenzorg in talrijke gevallen aanvullend naast de
praestaties der werklieden-verzekering en voorloopig in hare
plaats opgetreden ?
Een woord vooraf over het verband tusschen de eerste
vraag en de tweede. Oppervlakkig zou men meenen dat
het antwoord op beide gelij kelij k of bevestigend of ontkenneud zal moeten luiden. Toch was dat inderdaad niet
het geval. De overgroote meerderheid der armbesturen
oordeelde dat de verzekering-wetgeving „ontlastend" op het
armwezen heeft ingewerkt, hoewel het aantal ondersteunden
en de voor hen gemaakte kosten vooral niet verminderd
zijn. Maar. . . . de stijging van het aantal bedeelden en
van de aan hen ten koste gelegde gelden zou nog veel
aanmerkelijker geweest zijn, wanneer niet de sociale verzekering was ingevoerd ; immers het grootste deel van hen,
die uit kracht der verzekeringswetten een uitkeering genoten,
zouden anders ongetwijfeld zich tot de armbesturen hebben
gewend. Met cijfers kon deze verlichting niet worden
aangeduid; slechts enkele armbesturen waagden daartoe een
poging ; zoo werd uit Frankfort a. d. O. bericht dat aldaar
1000 mark minder voor de armen noodig was...!
voordat het antwoord op de tweede vraag uitvoeriger
zal worden medegedeeld, moge reeds nu pier voorloopig
worden opgemerkt dat de eerste vraag aanleiding gaf tot
het uitspreken van vermoedens, redeneeringen, beschouwingen, het weergeven van indrukken, dus tot het uiten van
allerlei subj ectieve meeningen, tot welker rechtvaardiging
veelal geene of slechts weinige cijfers konden worden aangevoerd. Grelijk reeds bleek speelt bij het antwoord op die
eerste vraag een groote rol de quaestie : hoe hoog de stijging der armenlasten zou geweest zijn, wanneer er geen
sociale wetgeving geweest ware, een quaestie, die voor een
stellige oplossing niet vatbaar is. Tegenover de meer
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speculatieve verklaringen reopens het onderwerp in vraag I
aan de orde gesteld, staan de posi.tieve mededeelingen,
Welke in antwoord op vraag II werden ingezonden ; her
had men slechts de bedeelings-registers na to slaan, de
armenzorg-staters to raadplegen, om op ontwijfelbare wijze
vast to stellen of het aantal der bedeelden en het bedrag
der kosten verminderd waren.
Welnu, op grond der enquete is geconstateerd dat er
niet alleen van vermindering g een sprake was, dock dat
veeleer n aar beide richtin g en (aantal der bedeelden, bedrag
der kosten) eerie aarnziemlij Ice vermeerclerinq zich heeft vertoond.
Als voorbeeld g eldt de provincie West-Pruisen ; de vanwege
deze proviucie ondersteunden vermerderden tusschen de
ijareli 1 ti8 i H9 van 42.14k op 47.771 en de kosten rezen
van 1 1/ , tot 2 rillioen mark. De „Stadtkreis" Berlijn zag
het aantal zijner bedeelden over dezelfde jaren wassen van.
bijna 2 millioen tot bijna t ininioen en de arm.enzorgiasten van r tot 11 millioen mark. Under de feiten, die
ter verklaring van dit verschijnsel worden meegedeeld, treft
vooral de waarneming dat de behoeftigen veel minder dan
croeger terugdeinzen voor het vragen van ondersteuning,
welke in hun oogen niet weer het karakter eener aalmoes
bezit ; dat ve el In eer dan vroeg er onderstand van overheidswege wordt inb eroepen door hen, die, als niet-verzekerden
of niet-rentetrekkers, meen.en evenveel recht to hebben als
hun meer bevoorrechte standgenooten ; dat velen hunner
zelfs hulp van particuliere zijde weigeren, omdat zij oordeelen dat het de plicht van de overheid is ook voor hen
to zorgen. Nog komt daarbij dat de levensstandaard in de
onderste lager der maatschappij verhoogd is juist door de
krachtens de verzekeringswetten verstrekte uitkeeringen en
renten ; de armen, ziende dat deze en gene wegens een
ongeval, invaliditeit of ouderdom wordt gesteund, vragen
eerder en vragen weer dan zij voorheen plachten to doen
en niet alle armbesturen bieden weerstand aan dien aandrang. Meermalen ook komt het voor dat wie wegens eene
of andere oorzaak geen uitkeering of rente uit kracht der
sociale verzekering verkrijgt, zich nu wendt tot het arm-
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bestuur en van deze organisatie verlangt wat de andere
heeft geweigerd. Wie reeds bedeeld werd en zijn hoop op
een rente door een afwijzende beschikking van het Reichsversieherungsamt zag teleurgesteld, meent dat het armbestuur het bedrag der tot nog toe verleende ondersteuning
moet verhoogen met zooveel als de niet-toegestane rente
zou hebben beloopen ; er zijn armbesturen, die het billijk
achten aan dit verlangen tegemoet to komen.
Dit alles is
om het zoo eens uit to drukken
inenschelijk; het spreekt tot op zekere hoogte van zelf en
was dus to voorzien. Met het oog daarop werd boven_
reeds door mij gezegd dat een verzwaring der arm ,wezenlasten vooraf reeds aannemelijk moest worden geoordeeld.
Natuurlijk zijn er ook andere oorzaken, waardoor de
kosten der ondersteuning van behoeftigen sedert de invoering
der sociale wetgeving zijn vermeerderd, oorzaken welke
geenerlei verband houden met die invoering. Als zoodanib
worden genoemd : de sterke aanwas van de bevolking der
groote steden, vooral door toestrooming daarheen van werkeloozen en behoeftigen; de aanwas der bevolking in het
algemeen; de stijging in de prijzen der eerste levensbehoeften;
de verhooging van den levensstandaard ook der armen 1) ;
eindelijk de Pruisische wet van '91 omtrent de verpleging
van krankzinnigen, idioten enz. op kosten der „Landarmenverbande" ; enz. Maar het bestaan dezer andere oorzaken
doet niet of aan het feit dat in meer dan gene richting de
invoering der sociale wetgeving heeft medegewerkt tot vermeerdering van het aantal bedeelden, tot stijging der armenzorglasten.
In hoever rijmen de feiten, die in antwoord op de
tweede vraag werden meegedeeld, met de bewering en en
beschouwingen, die ter zake der eerste geleverd werden ?
en door verschillende voorHet spreekt wel van zelf

1) Ook dit wordt door Duitsche schrijvers ale oorzaak genoemd ;.
meii mag echter wel aannemen dat op deze verhooging — gelijk boven
reeds werd aangeatipt — de invoering der sociale verzekering zeker wet
eenigen invloed heeft geoefend.
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beelden wordt dat ook metterdaad gestaafd dat b.v.
zeer velen van hen, die order de werking der wet op de
Krankenversicherung vallen, behooren tot de categorie van
lieden, die antlers ter ondersteuning bij ziekte zich tot het
armbestuur zouden hebben gewend (al is tevens in de praktijk
gebleken dat zelfs dan de sociale verzekering niet de armenzorg overbodig maakt); evenzeer ligt het voor de hand
en is het ook bewezen dat zeer velen van hen, die een
invaliditeitsrente trekkers, anders gg e h e e 1 ten laste der armbesturen zouden gekomen zijn (terwijl thans deze besturen
kunnen volstaan_ met een bovendi.en vaak tijdelijken toeslag
op de rente). Maar het schijnt wel of deze ZOO voor de
band liggende „Entlastung " (ee j'mr, r'oit) niet in vergelijking komt meet {le verzwariiig (1ev arrnenzorg-lasten door
leer indirecte werkiuggen der sociale verzekeringen (eE' qu'on
werkingen, die bov eu aangeduid werdeu czi die,
veelal geleg en in de door de sociale wetg e ying gewij zi gde
in ziehten en opvattingen van armbesturen zoowel als van
behoeftigen, het direct resultaat hadden dat, trots de reg eIrechte „Entlastung", n.iettemin het aantal bedeelden en
t egelij kertijd de kosten voor bedeeling aanmerkelij k stegen.
In verband met eeu en antler staat trouwens het antwoord op de derde vraag : is de armenzorg in talrijke gevallen aan vullend naast de praestaties der werkli edeii -verzekering en voorloopig in hare plaats opgetreden 7 Dat
antwoord luidt aldus : zoodanig optreden der armbesturen
naast de organen der verzekering kwam tamelijk algemeen
voor, ten deele omdat die besturen niet wisten of zekere
ondersteunde rnetterdaad een rente g enoot, ten deele omdat
de renten veeltijds onvoldoende waren. Dat rnede daardoor
de armenzorg nog allerminst overbodig is geworden, blijkt
nit het feit, dat nog steeds 2 tot 4 pct. van de bevolking der
groote steden tot de bedeelden behooren. De gemeente
Berlijn geeft jaarlijks / 2 millioen mark (bijna het 1 / 14 deel
parer gezaxnelijke inkomsten) uit tot bestrijding der openbare armoede, voorts 2 millioen voor zieken- en weezenverplegind, 4 millioen voor ,,}Ieilanstalten", to zamen dus
131 3' 2 millioen mark; er is een leger van 30.000 door de
o or t ^^^ ,.^ ^,
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stedelijke overheid bedeelden of ondersteunden. Het Denkschrift, het of cieel van wege het Reichsversicherungsamt
bezorgd Denkschrift, concludeert dat er dus Been sprake
van is als zou de verlichting van het armwezen eenigermate
in den vorm eener verlaagde armenbelasting ten goede
komen aan de ondernemers of aan de klassen der welgestelden ; zelfs daar zoo wordt gezegd waar de armenlasten sterk verminderd zijn, komt deze winst op verre na
niet in vergelijking met de kosten van de verzekering.
Houdt men de bovenaangehaalde feiten en cijfers in
het oog, dan valt het waarlijk niet gemakkelijk in to stemmen met de conclusie, door de samenstellers van het
Denkschrift getrokken ui.t de bevindingen der to dezer zake
gehouden IRijks-enquete : „dat een invloed ten goede van
de sociale verzekering op meer dan een wijze zich reeds
doet gevoelen en dat deze invloed, schoon niet in cijfers
weer to geven, toch in merkbare mate aan het armwezen
door verlichting ten goede komt". Veeleer zou onze slotsom
aldus luiden : zekere categorieen van personen behoeven
sedert de invoering der werklieden-verzekering niet of niet
uitsluitend weer zich to wenden tot de armbesturen; in
zoover is voor deze organisaties eene „Entlastung" niet
uitgebleven; maar de hulp dier armbesturen blijkt althans
voorloopig ook voor velen, die onder de werking der verzekeringswetten vallen, allerminst ontbeerlijk; bovendien
hebben deze wetten, door de toezegging van uitkeeringen
aan bepaalde categorieen van menschen, bij hen en bij
anderen en ook bij sommige armbesturen nieuwe inzichten
en opvattingen omtrent den aard en de mate van bedeeling
doen post vatten, welke nieuwe inzichten en opvattingen
mede oorzaak zijn dat het aantal bedeelden en de kosten
van het armwezen aanmerkelijk zijn gestegen, terwijl waar
al besparing op armengelden is verkregen, deze winst niet
in aanmerking k omt tegenover de meerdere uitgaven voor
sociale verzekering. Deze conclusie mope in bondigheid
achterstaan bij die van het Denkschrift, zij wint het m.i.
in juistheid. In juistheid to weer, waar het vaststaat dat
de gemeenten door de invoering der werklieden-verzekering
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(speciaal der ziekte-verzekering) zwaar belast zijn geworden.
Een tweede punt, het verband tusschen de Duitsche
werklieden-verzekering en het armwezen rakend, betreft de
vraag : in hoever door wet of praktijk tusschen de organen
der verzekering (speciaal tegen invaliditeit) en van het
armwezen samenwerking en aanraking is tot stand gebracht.
Wat de wet betreft, moge worden verwezen naar § 49
van het „Invalidenversi.cherung sgesetz" (13 Juli 1899), hetwelk aldus luidt :
De op wettelijk voorschrift berustende verplichting van g eineeuten en armbest urea tot ondersteuning
van hulpbehoevende personen wordt evenmin ais
andere wettelijke, statutaire of contra ctueele verplich
tingen tot verzorging van crude, zieke, tot werkeu
^n a•eschikte of hulpbehoeven de personen d p Dor ^lez^^
wet to niet g edaan .
Wauneer door een geneente of armbestuur aan
huIpbeho'vende personen voor zekeren tijd („fiir omen
Zeitraum") understand zv ordt verstrekt, g edurende
welken tijd deze personen ecu aauspraak hebbeii of
hadden op invaliditeits- of ouderdoms-rente, inoeten
die gen3eente of dit armbestuur daarvoor schadeloos
gesteld worden door cessie („therweisung") van het
[den bedeeldeu toekomende] rentebedrag .
Is de ondersteuning een tijdelijke („voriibergehende"), dan kunnen als schadeloosstelling ten_ hoog ste 3 maanden rente en wel voor uiet sneer dan voor
de heift in aan.merking komen.
Is het een blijvende („fortlaufende") ondersteuning,
dart kan als vergoeding, wanneer de ondersteuning
bestaat in de toekenning van onderhoud in een u i richting, voor den duur daarvan en ten beloope van het
tot schadeloosstelling benoodigd bedrag de voortdurende
cessie der voile rente, dock anders slechts de voortdurende cessie van de halve rente worden gevorderd 1).
1) De overige ter zake betrekkelijke wetabepalingen kunnen als
van louter formeelen acrd bier gevoegelijk worden voorbijgegaan. -- Be-
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Beziet men deze 49 nailer en g aat men na wat literatour en jurisprudentie omtrent strekking en zin daarvan
leeren, dan blijkt allereerst dat met ondersteuning van een
hulpbehoevende ook gelijk gesteld wordt de ondersteuning
der leden van zijn gezin, Welke hetzelfde onderstandsdomicilie hebben ; voorts : dat het armbestuur zeif de toekenning
eener rente aan den ondersteunde kan vragen (ten einde
daarna cessie to eischen) en tegen een afwij zende beschikking op zoodanig verzoek dezelfde rechtsmiddelen (beroep,
revisie) heeft als de direct-belanghebbende. Ook heeft
het armbestuur het recht, wanneer een rente-aanvraag van
een ondersteunde behandeld wordt, zich in die behandeling
bijwege van interventie to mengen, opdat niet de ondersteunde door onverschilligheid of verzuim zijn recht op
rente doe to loor gaan. De bepaling, dat bij tijdelijke
onder_ steuning de schadeloosstelling niet meer dan de helft
der rente van ten hoogste 3 maanden kan bedragen, beoogt
to voorkomen dat de ondersteunde nog maanden la,ng zou
gebukt gaan onder den vroeger genoten onderstand, welks
terugbetaling anders zou voortgaan nog geruimen tijd zijn
rente op to slokken.
Deze bepaling geldt ook dan (hoewel de bovengevoerde ratio her wegvalt), wanneer den
ondersteunde achterstalliye renters worden uitbetaald.
Terwijl verschillende armbesturen naar gelang van omstandigheden al of niet de schavergoeding ten beloope van ten
hoog ste 3 maanden halve rente opvorderen, wordt van de
bevoegdheid tot let eischen van cessie der volle rente
weg ens verpleg ing ' in een gesticht regelmatig g ebruik
gemaakt. De vraag of de verzekerde in de cessie van
een deel der rente aan het armbestuur moet bewilligen,
voordat tot die cessie kan worden besloten, wordt op goede
gronden ontkennend beantwoord ; de wet zegt zelfs niet dat
de rentetrekker over de zaak moet worden g ehoord ; de
meeste versicherungsanstalten beslissen dan ook buiten den
palingen van gelijke etrekking ale de bovengeciteerde, doch minder nauwkeurig onderscheidend tussehen de mate en den duur der ondersteuningen,
kwamen ook in de wet van 22 Juni 1889 (regelend de invaliditeits- en
ouderdomsverzekering) reeds voor.
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ondersteunde om, al zijn ook de uitzouderingen (waarin
de rentetrekker vooraf gehoord en zelfs zonder zijn goedvinden de cessie niet verleend wordt) vele. Intusschen
staat vast dat de beslissing bestreden kan worden door den
rentetrekker, als tot cessie , door het armbestuur, als
tot afwijzing der cessie besloten is; door beiden, als het
gecedeerd bedrag den een to hoog, den ander to laag
toeschijnt. Bij die bestrijding der beslissing kan bezwaar
gemaakt worden niet slechts tegen het gecedeerd bedrag,
maar ook tegen de opvatti.ng van „hulpbehoevendheid",
van het samenvallen der termijnen, van den acrd der verpleging enz. ook de Versieherungsanstalt, veelke in
eersten aanleg besliste, is partij in het „Streitverfahren",
waarin reader door een braogere autoriteit over ^ Te •essie
wordt geoordeeld.
Doch genoeg reeds over firs eta strekking der wetsbepaling . Merken wij alleei flog op dat zij klaarblaj kelij k
beoogt den ondersteunde to doen gevoelen (althans iaitgaat
van het beginsel) dat de can dersteuning door armbestnren
is een onverschuldi.g de praestatie, waarop de behoeftig e
geenerlei recht kan doer gelden en welke hij belioort to
verg oeden zoodra hij daartoe in staat is. Dezelfde bepaling
drijft de armbesturen er toe zich in elk voorkomend geval
wel rekenscha,p to geven van de vraag of de door hen
ondersteunde niet uit anderen hoofde (in casu nit de verzekering) eenige inkomsten geniet. Een drang in die richting is voor de armbesturen ongetwijfeld heilzaam, omdat
zij daardoor g edreven worden tot zorgvuldig onderzoek, tot
nauwgezette overweging, tot specialiseering en individualiseering. Echter mist men in de wet bepalingen, waardoor
aan de armbesturen de weg gebaand wordt tot de weten.schap of een behoeftige inderdaad rentetrekker is; in de
praktij k doet zich dit geniis niet g evoelen ; schier overal
Loch is er zij het op verschillende wijzen voor gezorgd
dat de betrokken (openbare) armbesturen vernemen of eon
door hen ondersteunde een rente heeft aangevraagd of
verkreg en.
Behalve het

door de wet (

49) tusschen de organen
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der verzekering en van het armwezen gelegd verband, zijn
er ook door de praktij k aanrakingen tusschen beide ontstaan.
Beoogde het wettelijk verband een verlichting van de
kosten der armbesturen, de praktische samenwerking brengt
voor hen meestal vroeger ongekende uitgaven mee. Van
zoodanige samenwerking is vooral sprake, wanneer het
verzekering s-orgaan den zieke of invaliede een „IIeilverfahren" toekent, dock zich
zeker niet ten onrechte
op grond der wet onbevoegd acht den patient ook de daarvoor noodig e kleedingstukken enz. to verschaffen. De
meerderheid der Versicherungsanstalten zijn van oordeel dat
dit laatste niet op Karen weg ligt. En wat geschiedt dan:'
Veelal verklaart de Versicherungsanstalt zich slechts dan
bereid voor het Heilverfahren van den zieke to zorgen (b.v.
zijn verpleegkosten in eenig sanatorium to betalen, hem tot
een luchtkuur in staat to stellen enz.), wanneer de patient
de voor „zweckmassige Durchfuhrung des Heilverfahrens"
noodzakelijke kleedingstukken bezit. Is er niet een of
andere vereeniging in staat of bereid hem deze to verstrekken, dan ziet zich de verzekerde
vaak zeer tegen zijn
zin genoopt zich to wenden tot het (openbaar) armbestuur van zijn onderstandsdomicilie en daar de „Ausri stungsgegenstande" aan to vragen. Ook komt het voor dat
de lijder uit schroom voor dien gang naar „de bedeeling",
het Heilverfahren afwijst. Het armbestuur kan moeilijk
iets anders doen dan (wanneer de behoeftigheid van den
aanvrager vaststaat) hen de verlangde kleedingstukken
geven ; vooreerst zou het hard zijn den man den weg naar
radicale genezing of to snijden door hem de kleeren to
weig eren ; maar bovendien heeft het armbestuur een regelrecht en dadelijk aanwijsbaar belang bij het grondig herstel
van den hjder, die in het tegenovergesteld geval straks
wellicht voortdurenden onderstand zal behoeven. Zoo pleiten
humaniteit en economie gelijkelijk voor de toekenning.
Met dat al is en blijft het een feit (zoo men de zaak uit
het oogpunt der armbesturen beziet) dat de eventueele toekomstige besparing door herstel van den lijder altijd proble.matiek is en dat daarentegen het verschaffen van kleeding-

381
stukken nit dezen hoofde (songs voor een verblijf elders van
ettelijke maanden) een nieuwe post voor de armbesturen
is geworden. Hier en daar heeft deze en gene versieherungsanstalt met een naburig armbestuur een overeenkomst
to dezer zake gesloten ; zoo g elden b.v. tusschen de Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz en de stad Dusseldorf
eenig e reg els, waarvan de eerste twee luiden : 1. in gevallen,
waarin het g eldt verzekerden, die in den zi.n der armenwet
ondersteuning behoeven, draag t het armbestuur de kosten
der aanschafling van kleeding stukken ; 2. in andere gevallen, waariu eehter ook de behoeftigheid vaststaat, draagt de
Versicherungsanstalt de helft eii het arrlbestziui • de andere
belft der kosten.
Brengt, m gr dit tweede door ous besproken punt in
verband met bet eerste - - d. w. z. vraagt men rich of in
hoever de door wet en praktijk tusschen de organen van
verzekering en van arrweze_n geknoopte banden tot de
aanvankelij k g ehopte verlichting der armenzor g lasten
kuuneu hebben medeg ewerkt dan moet ten aanzien der
door de prakti j k g evestigde samenwerking het antwoord
luiden dat daarui t althans zeker geese of geen aanmerkelijke „Entlastung" zal voortvloeien. Zeker, het is waar :
de man, die door een doeltreffend leilverfahren straks geheel hersteld terugkeert en weer kan werken als van ouds,
zou anders w e 11 i c h t voortdurend ten laste van het armbestuur gekomen zijn ; doch daartegenover staat dat het
armbestuur kleedingstukken, een totale uitrusting b.v. voor
een verblijf van drie maanden in een irLungenheilstatte"
to betalen zal hebben ook voor hem, die niet tot de klasse
der armen behoort ; staat mede het nadeel dat de zoodanigen
den weg naar het burg erlijk armbestuur leeren en de ervaring opdoen dat de openbare kas c.q. ook voor hen niet
gesloten is. Wat de weuelzj Ise toekenning van (geheele
of gedeeltelijke) renten aan armbesturen betreft, het staat
vast dat inderdaad zoodanige cessies veelvuldig voorkomen;
echter is duidelijk dat zij (blijkens de wettelijke bepalingen)
Been belangrijke oaten aan de armbesturen kunnen opleveren

382
(vooral niet waar ten hoogste 1 1/ 2 maandrente voor andere
dan voortdurende ondersteuning wordt gecedeerd en ten
hoogste de halve rente voor voortdurende ondersteuning
anders dan door algeheele verstrekking van levensonderhoud
-in een gesticht) en dat dus de „Entlastung" ui.t dien hoofde
niet zeer groot kan zijn. Ware zij dat wel, dan zou zij
zich thans reeds ongetwijfeld daardoor hebben doen gevoelen,
dat niet gelijk ons immers bleek zoowel het aantal
bedeelden als ook de voor hen besteede g elders onder de
werking der sociale wetten waren toeg en omen.
Tot die toeneming hebben zeker wel bijgedragen sommige
misstanden en misbruiken, . waarop bier in de derde plaats
de aandacht mog e gevestig d worden. Te eer mag daar y oor
aandacht worden gevraag d, omdat wij (Nederlanders) over
de werking der Duitsehe verzekeringswetten veelal ie twat
eenzijdig worden voorgelicht, immers meestal door ambtelijke bescheiden, zoodat wij allicht geneigd ziju to meenen
dat deze wetten inderdaad zoo onver deeld-gunstig hebben
gewerkt als men in oflicieele Duitsche kring en wel aril
doers gelooven.1)
Zooals bekevd is, bestaat er ten aanzien der invalidi.teits1) Dat men echter ook in de allerhoogste ambtelijke kringen in
Duitschland niet blind geweest is voor het feit, dat men door de verzekeringswetten niet alles bereiken zou en niet bereiken kon wat men zich
daarvan aanvankelijk had voorgesteld, blijkt uit de merkwaardige woorden,
door B i s m a r c k in de Kronratsitzung van 24 Januari 1890 gesproken
(zie Jules Rep on d: Critique de la loi fOderale du 5 Oct. 1899, P. 35).
Nadat B i s ma r c k vroeger het (politiek !) doel der nieuwe sociale wetgeving onomwonden had uiteengezet door to verklaren : „Einmal musste
„ein Anfaang gemacht werden mit der Versohnung der Arbeiter mit dem
„Staate. . . . Die Zufriedenbeit der besitzlosen Klassen, der Enterbten,
„ist auch mit einer Behr grossen Summe nicht zu theuer erkauft. . . . Sie
„miissen einsehen lernen, dass der Staat auch nutzlich ist, dass er nicht
„blocs verlangt, sondern auch giebt. . . . Die Aufgabe der Regierung ist
„es, die Vorwande, die zur Aufregung der Massen benutzt werden, die sie
„fur verbrecherische Lehren erst gelehrig machen, so viel an ihr ist,
zu beseitigen" . . . . -; nadat aldus duidelijk genoeg omschreven werd
wat men langs den weg der verzekering hoopte to verkrijgen ; klonk het
gansch anders nit den mond van den Kanselier twee maanden voor zijn
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verzekering in IDuitschland niet alleen een verzekeringsplicht voor bepaalde eategorieen van personen, maar ook
een verzekeringsrecht; dat laatste in tweeerlei zin : 1 0. de
bevoegdheid tot „Selbstversicherung" voor andere catog-orieen dan de bovenbedoelde ; 2 0, de „Weiterversicherung",
zijnde de vrijwillige voortzetting der verzekering door de
zoodanigen, die ophouden onderworpen to zijn aan den
verzekeringsplicht of die een einde g emaakt hebben aan
de Selbstversicherung. Nu is van den aanvang of het
streven van verschillende armbesturen er op gericht geweest
personen, vool wie de plicht tot verzekering uit kracht der
wet niet of niet meer) bestond, over to haler gebruik to
makers van hun recht. Daarbij werden de armhesturen
geleid door de overweging, dat deze personen allicht vroeg
of laat, wareia zij niet verzekerd, ten laste der weldadig heid zouden komen. En die overweging voerde de armbesturen vanzelf tot het iuzicht, dat het hun wel een offer
waard nocht ziju, wanneer zij er in slagen konden deze
lieden tot verzekeriug to breng eu. Intusschen bleek de
geneig dheid bij de direct-belang hebbenden nu j uist niet
groot ; en zoo kwamen de armbesturen er toe gehecl to doer
wat de persoon in quaestie had moeten verrichten, waartoe
hij voor 't uzinst had behooren mee to werken. Ten andere
bleek tevens dat de direct-belanghebbenden zelven hun
direct belang.... al to goed begrepen, d.w.z. dat zij een
toekomstige zekerheid g aarne prij sg aven voor een onmiddellijke bate, gedachtig wellicht aan de spreekwoordelij ke verkieselijkheid van den eenen vogel in de hand boven de
tien in de lucht, en bij zichzelven zeker ook wel overleggende dat, wanneer steaks de Versicherungsanstalt haar
aftreden : „Es 1st der Schein zu vermeiden, als bestehe an liuchster Stelle
„und in der Regierung die Ansicht, dass durch Paktieren mit der Begehr„liehkeit der Arbeiter zu Sicherung des socialen Friedens zu gelangen sei" ;
de doelmatigheid van zulk „Paktieren" werd Coen zelfs zoo beslist mogelijk
ontkend : „Es ist eine Unmoglichkeit, durch Massregeln der Gesetzgebung
„den Arbeiter dahin zu bringen, dass er sich zufrieden fi hle and den
„socialdemokratischen Bestrebungen wiederstehe. Solang der Arbeiter
„jemanden sieht, der es besser hat als er selbst, wind er unzufrieden sein."
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openen.... !
Een feit is het in elk geval 1), dat weer dan den armbestuur ten behoeve van hen, die verzuimd hadden zich to
stellen onder de hoede der invaliditeits- en ouderdomsverzekering, de achterstallige bijdragen betaald heeft zoodra
het gewenscht scheen de voordeelen dier verzekering voor
den invaliede of oude to verkrijgen. [De bepalingen der
wettelijke regeling nopens deze verzekeringen lieten tot
1899 voor de onbeperkte betaling van achterstallige bijdragen de ruimste gelegenheid open.] Zoo kwam het voor,
dat vrouwelijke werklieden in zeker bedrijf jaren lang
weigerden tot de wettelijke verzekering toe to treden (waartoe
zij bevoegd, dock niet verplicht waren) en de Naar door
Naar werkg evers voor de Selbstversicherung verstrekte
bijdragen in den zak staken ; deed plotseling de „Erwerbsunf ahigkeit" zich voor, dan werd de hulp van een armbestuur ingeroepen, hetwelk zich bereid toonde de achterstallige (d.w.z. de ten deele vroeger opgestoken) bijdragen
to betalen en Naar dus de weldaden to verzekeren, waarvoor
harerzijds geen pfennig was uitgegeven. En aangezien de
invaliditeits- en ouderdomsverzekeringswet voor 1899 nog
zonder nadere beperkingen bepaalde dat de achterstallige
rente-uitkeeringen onder zekere omstandigheden onverkort
moesten geschieden, waren de gevallen niet zeldzaam,
waarin aan hen, die op kosten der kas van een armbestuur
zich bij de verzekerden zagen ingelij fd, een bedrag van
honderden, ja zelfs meer dan duizend mark plotseling in
den schoot werd geworpen !
Deze „socialpolitische Ungeheuerlichkeit", gelijk de
bovengenoemde referent dr. H e 11 i n g Naar noemt, had
1) De bier volgende feitelijke mededeelingen worden gedaan op
gezag van dr. Wilhelm H e I 1 in g „Rat der Landes-Versicherungsanstalt
der Hansestddte ", die ter laatste jaarvergadering van den Verein fur
Armenpflege and Wohlthatigkeit na het referaat van dr. 01 s ha u s e n uit
Hamburg een „Korreferat" indiende over „das Verhaltnis der .Armenverbande zu den Versicherungsanstalten". Beide referaten zijn opgenomen
in het 53S te Heft van de „Schriften" der bovengenoemde vereeniging.
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under weer dit nadeel, dat daardoor een niet onbegrijpelijke
ergernis gewekt werd bij hen, die verzekering sp lichtig waren,
en die
door de wet dus genoopt tot geregelde betaling
net leede oog en zaggen hoe anderen zonder eenig e bijdrag e
nit eigen middelen dezelfde voordeelen genoten als zij. Het
behoeft voorts wel geen uitdrukkelijke verklaring, waarom
zoodanige handelwijze der arrnbesturen in letterhjken zin
een streep was door de rekening der verzekering song anen,
welke g een g elden ontving en zoolang g een hulp werd verleend, doch --- zoodra de voorwaarden voor een uitkeering
hunnerzijds vervuld wares
verplicht werden tot het
betalei eener groote sor tegen ontvangst van eenige
achterstallig e prexiii es. op Berg elij ke k wade ri si^'o's valt
gees peil to trekkezi. a()p dit punt wordt straks nog
tcrng g ekomen 1.
De iuvaliditeitsverzekeriugswet van J uli '99 licef't aau
deze risbruikeii t e ii d e c 1 e cen cinde gemaakt. Z<o is o.a.
bepaald ( 146) dat de termijn, waar binnen achterstallige
hjdragcn kunnezi warden bijbetaald, is twee jaar of, wanaeer de belanghebbende aan het verzuim g eeu schuld
heeft, vier jaar „seit der Falligkeit"; zoo stelt 41
vast dat geeli rente kan worden toeg gekend over een tijdverloop, dat langer dan 1 jaar verstreken is sedert de
;tan vrage der rente ; enz. -- Door deze wijzigingen schijnen
de bovenbedoelde misbruiken wel stellig beperkt, loch niet
geheel opgeheven to zijn ; althans wordt als klaarblijkelijk
niet overbodig tot de armbesturen de vermaning gericht
toe to zien, dat zij toch alleen steun verleenen tot het
betalen van bijdragen voor dezulken, die buiten eigen schuld
verzuimden zich tijdig to verzekeren. Pat echter ook met
inachtneming van die beperking den verzekerings-organen
een streep door de rekening kan worden gehaald, doordat
weldadige vereenigingen slechts voor dze personen de bijdragen gaan betalen, die wel waarschijnlijk ziek zullen worcien
(en dat natuurlijk nalaten voor anderen, ten aanzien van
wie zoodanig vermoeden niet bestaat), blijkt o.a. ui.t het
eerste jaarverslag van den „Verein zur F-iirsorge fur kranke
Arbeiter" to Posen, opgericht naar aanleiding eener erf25
o. E. II 9
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stelling, Welker rente moest dienen om „de tekortkomingen
en de hardheden der wettelijke werkliedenverzekering ter
zijde to stellen en de zegeningen daarvan aan de werklieden in de ruimst mogelijke mate ten deel to doen vallen."
Deze vereeniging trok zich o.a. het lot aan van een leerlingwerkman, die aan „Schwindsucht" leed en geacht werd
aanleg tot long entuberculose to hebben. De jonge man
viel niet onder den verzekeringsplicht ; de vereeniging zorgde
voor zijne „Selbstversicherung", deed hem dus tot de rijen
der vrijwillig-verzekerden toetreden, betaalde de daarvoor
gevorderde bijdragen. Toen zich later de vermoede longentuberculose openbaarde, werd den zieke door de Versicherungsanstalt een Heilverfahren toeg ekend en nadat hij v ij f
m a a n d e n 1 a n g in een inrichting verpleegd was (op kosten
der Anstalt), werd hij b ersteld ontslagen. „Welcher
Aquivalent fir eine geringe Beitragsleistung !" roept Der
.Helfer 1) nit. Inderdaad is her van een „equivalent"
geen sprake. Hoezeer men het mope toejuichen dat de
jonge man in quaestie door tij dige en afdoen d e pulp werd
gered, doet dit niet of aan het felt dat de weldadige vereeniging in dit geval de Versicherungsanstalt op abnormale
kosten jaagt door Naar alleen de slechte risico's ( eigenlijk is er hier juist geen „risico" !
) toe to schuiven.
Doch bovendien blijven andere feiten over, die niet
minder de aandacht verdienen. Zij, die verzekeringsplichtig
waren en door geregelde betaling der bijdragen een aanspraak
op invaliditeitsrente eventueel konden doen Belden, zijn er
slechts zeer zelden toe to bewegen, wanneer de verzekeringsplichtigheid ophoudt, door enkele vrijwillige bijdragen het
voortdurend recht op eventueele uitkeering zich to waarborgen, hoewel voor zoodanige Weiterversicherung geen hoogere bijdragen dan meestal 1 M. 40 per jaar worden gevorderd ;
terwijl van de bevoegheid tot geheel vrijwillige toetreding
(Selbstversicherung) bijna geen gebruik wordt gemaakt. In
§ 42 van de invaliditeitsverzekeringswet is bepaald dat „vrouwen, Welke een huwelijk aangaan voordat zij eene invaliditeits1) Het orgaan van den bekenden dr. B o h m e r t, waaraan dit voorbeeld door one is ontleend.
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rente hebben genoten, aanspraak hebben op uitkeering van
de helft der voor haar gestorte bijdragen, wanneer die
bijdragen voor het sluiten van het huwelijk gedurende ten
minste 200 weken zijn betaald.... ; door deze uitkeering
gaat de aanspraak, nit de vroegere verzekering voortspruitend, to niet." Het aantal vrouwen nu, die ter verkrijging
van eene geringe som in contanten Naar aanspraken prijs
geven, wordt door Dr. H e 11 i n g ,.geradezu erschreckend"
genoemd. In de jaren 1895-1900 werden op grond van
bovengenoemde bepaling der wet alleen reeds door de
Hanseatische Landesversicherungsanstalt in totaal i•ond
16.7 68.000 Mark uitgekeerd en werdeu daardoor en daarvoor
600.000 aauspraken prijsgegeveil 1 ). Hoevelen van dezen,
die aldus haidelden, zullen er toe medewerken dat, trots de
verzekerin_gswetten, van Peal verlicbti.ng der armenzory-lasten
weinig of niets to bespeuren valt :' Reeds nu is het herhaalde malen voorgekomen, dat vrouwen, die Naar recht
voor eeu handj evol baar geld hadden weg geworpen, later
in onstandigheden ggeraakten, waardoor haar de onberaden
handelwijze bitter berouwde. Mag men op grond tier
waarschuwende voorbeelden hopen dat een j onger g eslacht,
zich zacht spiegelend aan het oudere, wijzer zal zijn :' Zooreel is zeker, dat men zoover thans in elk geval nog niet
is. Dezelfde Landesversicherung gsanstalt der Hansesteden
verzond in het jaar 1900 aan ale vrouwen, die de helft
harer bijdragen krachtens 42 als uitkeering-in-eens terugverlangden, zoodra Naar verzoek inkwam, een gedrukten
brief, waarin op duidelijke en bevattelijke wijze het profijt
der Weiterversicherung werd uiteengezet. Wanneer men
dit stuk best, kan men niet auders zeggen dan dat het
inderdaad uiterst overtu.ig end en pakkend is gesteld ; daarin
wordt g ezeg d hoe goring de offers en hoe groot de voordeelen zijn van de voortzetting der verzekering ; daarin
wordt ook g ememoreerd hoe het menigeen to last berouwde
den band to hebben verbroken. En het resultant :' Het
1) Een vergelijking der beide cijfers leert dat gemiddeld de nitkeering in eenN, waarvoor het recht geabandonneerd werd, beliep nog niet
28 Mark!
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resultant (over 1900) was: dat nog niet 1 pct, der ingekomen
verzoeken om uitkeering werd teruggenomen, terwijl in
antwoord op de vermaning verscheidenen met aandrang
vroegen dat Naar verzoek zou worden ingewilligd ! Waarom :'
Men meende dat het een voordeeltj e voor de Versicherungsanstalt was, wanneer deze de tot nog toe ontvangen bijdragen mocht behouden ! Waarschijnlijk vindt men het dus
een groote onbillijkheid, dat slechts de helft wordt teruggegeven. Zoo diep is het inzicht der belanghebbenden in
het wezen der (sociale) verzekering. De wensch om toch
maar de halve uitkeering to bemachtigen is bij velen zelfs
zoo sterk, dat zij, zoo juist hersteld van een lang durig e en
zware ziekte, na een langdurige en kostbare verpleging ten
laste der Versicherungsanstalt, kort daarna in het huwelij k
treden om dan, trots de ernstige waarschuwingen, het bedrag
dat zij to goed hebben terug to vorderen, ook al weten
zij dat zij daardoor de leans op een even zorgvuldige verpleging bij een instorting verspelen !
Hoewel eigenlijk buiten het kader van ons onderwerp
vallend, moge Kier Loch ook nog gewezen worden op het
feit, dat ook in andere kringen dan die der armenzorgvereenigingen de behoefte gevoeld werd het werk der
sociale verzekering aan to vullen. In Juni '99 is de Berlijnsche „Verein fur Unfall-Verletzte" opgericht op initiatief
yam den Regierungsrath Sayffaerth, die vroeger aan het
scheidsgerecht voor arbeidersverzekering to Berlijn verbonden
was. De Regierungs-Baumeister W. E is n e r, die als bestuiirslid dier vereeniging in no. 33 der loopende jaargang
van ,S'ociale Praxis een en tinder over Naar meedeelde, legt
er nadruk op „dass der Grundgedanke des Vereins gerade
aus dem Reichs-Versicherungsamt stammt" en ziet juist
daardoor „maszgeblichst" erkend „dasz die gesetzliche
Unfallfiirsorge allein den Betroffenen nicht ohne Weiteres
fiber die Folgen des Unfalls hinweg hilft." 1) Deze ver1) Tot deze conclusie is klaarblijkelijk ook de Berlijnsche grootindustrieel gekomen, die aan het bestuur dezer vereeniging schreef : „ik
„heb ondervonden dat de sociale wetten met haar groote lasten, die zij,.
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eenig ing, Welker doel is de door een ong eval getroffen
personen en hun gezinnen to ondersteunen voor zoover zij
niet door eigen krachtsinspanning in hun onderhoud kunnen
v oorzi.en en niet op andere wij ze door anderen geholpen
worden, heeft eene „werkverschafling" op touw genet, waar
uitsluitend invalieden worden g g ebezigd, voorshands alleen
nog voor de borstelmakerij . Wij werstaan de verzoeking
slit het interessante artikel, waarnaar wij belangstellenden
verwijzen, to citeeren wat daarin o.a, gezegd wordt over
het bezwaar der mededinging, Welke aan de vrije nijverheid
wordt aangedaan en over de netelig e vraag op welke wijze
het loon voor dezen vaak minwaardigen arbeid moet
warden bepaald, hoewel daarorntrent (en omtrent het verlangen van den schr. dat de Staat, desnoods tegen wat
I 1 oog eren prij s, de door invaliedeu g ernaakte borstels koopen
zal ! wel een en alder to zeg g en ware. Maar wij willen
^nzen lezers niet onthouden wat de leer E i s n e r meedeelt
onitrent de gezindheid der werkzoekende-invalieden ; die
mededeelingen Loch zijn teekenend : „Van de lieden, die
„zi eh aaii melden en die voor de werkverschafling in aan„m erking komen, bedenken verscheidenen allerlei uitvluchten,
,,wanneer zij vernemen wat de bedoeling is en wat zij ver.,dienen zullen. Zij zijn veelal niet in staat hun vroegere
„levensverhouding en in overeenstemming to brengen met
„wat zij na het ongeval bereiken kunnen. Op de vraag,
„waarvan zij ei g enlij k leven, wordt nooit een stellig ant„woord gegeven, maar wel verklaren zij openlijk dat zij,
,,one den kost voor het gezin to verdienen, behalve de rente
„nog minstens 3 mark per dag zouden moeten hebben,
„want dat anders het werk toch „keinen Zweek" zou
,,hebben! Velen zien er tegen op om „neen" to zeggen,
„wanneer hun op vriendelijke wijze de arbeid wordt aange„boden, maar blijven niettemin weg ; weder anderen zien
„ons opleggen, volatrekt niet bijzonder „entlastend " voor de particuliere
,,ondersteuningen hebben gewerkt. De niet meer geheel tot het werk
„geschikten uit mijn onderneming komen allereerst tot mij en ik heb,
„voorzoover het gaut, door to werkstelling aan boormachines enz. gezorgd
^,dat zij nog wat verdienen."
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„van de hun geopende gelegenheid of nadat zij reeds in
„de werkplaats zijn, meestal nadat zij weder wat geld in
„handen hebben gekregen. Zoodoeude heeft onze vereeniging,
„misschien omdat zij in het begin weinig aan den weg
„timmerde (hoewel zij Loch tamelijk bekend reeds is) tot
„nog toe minder werklieden, dan zij zou kunnen gebruiken.
„Evenwel heeft zich reeds een kleine kern gevormd, die zich
„klaarblijkelijk thuis gevoelt in het nieuwe beroep en die meni„gen nieuweling, trots zijn voornemen om weer weg to gaan,
„weet vast to houden. Men zou ons het recht moeten ontzeggen
„om het onze to doen tot vervulling van de „socialreforme„rische" tack onzer dagen, wanneer wij ons door mislukkingen
„in het tot ons trekken van arb^iders lieten afschrikken.
„Bij vele werklieden bestaat wegens onbekendheid met de
„zaak de vrees dat men hun de rente weer ontnemen zal,
„wanneer het blijkt dat zij weer blijvende verdiensten
„hebben. Verscheidenen zien in het aanbod van werk een
,,,,boses Unternehmerthum", dat er op nit is rijk to worden
„door lag ere loonen to betalen aan tot werken minder g e„schikte personen. Anderen simuleeren de onmogelijkheid
„tot werken, omdat zij direct of langs omwegen door wel„dadigheidsinstellingen ondersteund worden en dus niet
„noodig hebben to werken. Bij meni.geen ook is de vrouw
„of het gezin in staat zooveel to verdienen, dat de man
„zichzelf „schon dumm" zou vinden, wanneer hij zonder
„noodzaak ook nog werken zou. Bij velen lei dt de rugge„steun, welken de reute biedt, tot geniis aan energie, hoe„wel de bestaansmiddelen ongeloofelijk-geriug zijn. Bij de
„meesten echter zijn de eenvoudige en niet aan hen to
„wijten oorzaken voor hun geringe geneigdheid tot werk :
„de tijd, die sedert het einde van het „Heilverfahren" ver„streken is, het ontwend zijn aan den arbeid en de afwijzing,
„die overal hun deel was toen zij in het begin nog trachtten
„werk to vinden."
Het bovenstaande ook is, meenen wij, een niet onbelangrijke bijdrage tot de kennis van het effect, het moreel
effect der Duitsche verzekeringswetten, tot de kennis ook
van wat men den gemoedstoestand van den rentetrekker
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zou kunnen noemen. Ten deele wordt door deze mededeelingen bevestigd wat Dr. F 1 e s e h 1) ons leert omtrent
het inzicht en de opvattirn g der versehillende maatschappelijke klassen nopens den card van sociale verzekering en
van armwezen, nopens de verkieselijkheid van het een
boven het andere. Dr. F 1 e s c h n.1. zegt dat er in Duitsehland
twee stroorin y en zijn, eene onder de werklieden, eene
onder de maatschappelijk boven hen staanden. De eersten
roepen : „wij willen hulp door de wetgeving, niet door de
armenzorg" en zij verstaan onder dat laatste uiet alleen de
< ^ nstelselmatige uitdeeling van aalnioezen, maar (>ok de
eorg aniseerde uitoefening der burgerlijke armenzorg, der
parncnliere weldadigheid, ok alles wat vrijwillig gedaall wordt om armoede to voorkonien. - De anderen
zeggen : , %armetlzorg zoo veel ge wilt, inaar geen nieuwe
^oeiaal-politieke wetten, die slec•hts onvervulbare verlangens
wekken, de begeerlijkheid prikkelen en de oii veranderhjke
chaduwzljden der maatschappelijke sainenleving toch laten
bestaan." Het is zeer wel to begrijpen, waarom beide
groepeil aldus spreken : in de beroerd geworden Keizerlijke Boodschap (1 7 November 1881), waarbij namens W i 1h e 1 m 1 door v o n B is m a r c k het voornemen der P eb eering
tot invoering van „sociale Ffirsorge" werd aangekondigd,
heette het dat de nieuwe wetten zouden strekken om „den
Hilfsbediirftigen groszere Sicherkeit and Ergiebigkeit des
Beistandes, auf den sie Anspruch habeas" to geven. Aan
dat wachtwoord heeft men zich bij het ontwerpen der verzekeringswetten ggeh ouden : zij
. b even grootere zekerheid,
meerderen bijstand en erkennen een aanspraak op de uitkeering. hit Karen aard kan de armenzorg been dier drie
voordeelen waarborgen. Zekerheid geeft zij niet ; zij specialiseert sneer en meer ; zij gevoelt grooter sympathie voor den
ongelukkige, die buiten eigen schuld tot nooddruft vervallen
is, dan voor hem wiens achteruitgang aan cigen g edrag ing en
to wijten is; zij onderzoekt elk geval en handelt naar bevind van zaken ; zij wijst af, waar zij meent dat dit noodig
f

1) Dr. F I e s h, Stadtrat iil Frankfort a M, iv zij n referaat over de
„Sociale Ausgeataltung dFr _ArY ienpflege" ; Leipzig 1901, Wa. 7.
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is. De hoegrootheid parer bijdragen wordt veelal bepaald
door de offervaardigheid van particulieren en de talrij kheid
der gevallen, waarin hulp woet worden geboden ; ook waar
zij nit openbare fondsen put, zijn Naar geldmiddelen niet
onbeperkt. Een aanspraak of recht op ondersteuning erkent
zij niet, al acht zij zich verplicht overal to helpen, waar
hulp gewenscht. d. w. z. noodzakelijk is. De sociale verzekering daarentegen geeft zekerheid ; zij werkt massaal en
vraagt bij het verleenen van uitkeeringen en renten alleen
of aan zekere formeele, wettelijke vereischten is voldaan ;
ieder kan vooraf weten of hij dezerzijds eventueel iets to
wachten heeft. De hoegrootheid harer uitkeering is mede
bij wet of bestuursmaatregel vastgesteld ; is weer geld daarvoor noodig, dan is veelal premie-verhooging het onfeilbaar
middel om het budget in evenwicht to houden. Zij erkent
een aanspraak, omdat de uitkeering-vragende fu eenmaal
behoort tot de onder de werking der wet vallende personen
en omdat juist de erkenning dier aansprak een van de fondamenten der sociale verzekering is, krachtens de stelling
dat hij, die premies stort (of voor Wien door een ander
premies gestort worden), deswege recht heeft op een eventueele praestatie.
gelij k boven reeds werd
Spreekt het niet vanzelf dat
gezegd de armenzorg bij de arbeiders in discrediet moest
geraken na en door de invoering der verzekeringswetten?
Maar is het ook niet begrijpelijk dat menigeen, die van deze
wetten wel lasten, maar geenerlei lusters ondervindt, de
voorkeur geeft aan de vooraf-onderzoekende, indi.vidualiseerende, berekenende en overleggende armenzorg :' verklaarbaar ook niet, dat de armbesturen den invloed ondervonden der verzekerings-organen en der verzekering, der
beginselen, die bij die organen voorzaten en door hen gevolgd werden P
Onwillekeurig stelt men zich na overweging van dit alles
de vraag, in hoever daaruit een toepassing of leering voor
ons land to trekken valt. Onze werkliedenverzekering komt
voorloopig neer op de wel vastgestelde en ook reeds ten
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flee] e in werking getreden, dock nog niet functioneerende ongevallen-verzekering, terwijl ziekte-verzekering wordt voorbereid. Welke de invloed dezer verzekeringeu op ons armwezen zijn zal., is natuurlijk voorshands niet to zeggen.
Wel mag nu reeds worden voorspeld
zulks op grond
der ervaringen in Duitsehland dat ook her (als Binds)
de ongevallenverzekering blijken zal weer dan de andere
takken der verzekering buiten de armenzorg om to gaan.
De verklaring van dit verschijnsel wordt door Duitsehe
schrij vers gezocht in het feit, dat de ou g eschiktheid tot
werken tengevolge van ecu bedrijfsougeval veelal niet zoo
volstrekt of zoo langdurig is, dat zij als een frequente orzaak Nail arliloede k.au worden beschouwd. Er schijnt voor-•
loopig g een reden to zijn Oft! niet to g elooven slat hetzelfde
40k ten onzent het geval zal blijken to zijn.
Doch in Duitschland is bovendien inzake de ongevalleuverzek.ering eels andere ervaring opgedaan, Welke vergis
ik mij niet -- een w enk ook voor den Nederlandschen
wetgever inhoudt. Ginds n.1. was de klacht niet zeldzaanl,
dat arrbestur e u niet v ernamen of de g etroffene ene rente
kreeg uitg ekeerd, zoodat zij ook niet in staat waren daarmee
bij de bepaling der ondersteuning rekening to houden. Aan
dezen xni.sstand is door een novelle tegeuloet gekornen. In
de Nederlan dsche Ong evallenwet echter is g een erlei artikel
to vinden, waardoor aan armbesturen de g eleg enheid wordt
verschaft zekerheid to erlangen nopens de vraag of een
werkman rentetrekker is g eworden. Wordt een arbeider
door een ong eval getroffen, dazi heeft (volg en s on ze wet N
de werkgever daarvan mededeeling to doers aan het bestuur
der Rijksverzekeringsbank, dit bestuur doet de zaak onderzoeken en beslist op grond der ingekomen rapporten 9 de
beslissing wordt den getroflene medegedeeld en ook aan de
plaatselijke commission van toezicht, alsmede hetzij aan
den werkg ever, hetzij aan het bestuur der vennootschap of
vereeniging, waarop het bedrijfsrisico door den wetg ever is
overgedragen, omdat al dezen onder zekere voorwaarden
tot appel bevoegd zijn en dus de beslissing moeteu kennen.
Van verdere publicaties is daarbij Been sprake. Igoe de
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armbesturen zullen moeten uitvinden of de werkman gerechtigd is wekelijks ten postkantore zijner woonplaats eene
rente to gaan ontvangen, zegt de wet niet en bij het stilzwijgen der wet zal ook zeker geen der nog to wachten
bestuursmaatregelen in de behoefte aan een bepaling daaromtrent voorzien. Dat niettemin voor de armbesturen de
kennis dezer feiten van groot belan ; is, behoeft niet met
een beroep op de ervaring in Duitschland to worden bewezen ; dat belang spreekt vanzelf voor ieder, die beseft hoezeer
het noodzakelijk is dat een armbestuur zoo volledig mogelijk
op de hoogte zij der levensomstandigheden van ieder, die
bedeeling aanvraagt; noodzakelijk ook dat er samenwerking
zij tusschen het college, dat den getrofene een rente toekent, en het andere college (armbestuur), tot hetwelk dezelfde
persoon zich wellicht om onderstand gewend heeft of wendt.
Een bepaling, dat het bestuur der Rijksbank op verzoek
van een armbestuur afschrift zendt van de ten aanzien
eens getroffenen genomen beslissing, schijnt in deze gedachtengang oniuisbaar. -- Dat zoodanige bepaling thuis behoort
in de Ongevallenwet en niet in de Armenwet behoeft wel
geen betoog.
Een opmerking nog to dezer zake : ter la:atste jaarvergadering van den „Deutscher Verein fir Armenpiege and
Wohlthatigheit" is bij de debatten, Welke na ar aanleiding
der boven genoemde referaten van de H.H. O 1 s ha u s e n
en H e 11 i n g werden g evoerd, door den peer G e b h a r d,
directeur van de Hanseatische Versicherungsanstalt, gezegd
dat men Loch vooral alles vermijden moest wat strekken
kon om het denkbeeld van een voorzorg, door den werkman genomen, om to zetten in de gedachte aan een aalmoes, Welke den arbeider wordt uitgereikt. Het denkbeeld
van vborzorg -- aldus liet deze spreker zich hooren
ligt ten grondslag aan onze sociaal-politieke wetgeving ; de
werkman verzekert zich tegen sommige gevaren, bedingt zich
bepaalde uitkeeringen tegen betaling van door hem opgebrachte
Belden; hier is juist het tegendeel van weldadigheid.
Daargelaten de bedenking dat in Duitschland waarlijk
niet de werkman alleen de voor de verzekering benoodigde
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Belden opbrengt 1), moet bovendien worden opg emerkt dat,
ook al ware dit het geval, niettemin de kennisneming door
armbesturen van de hoegrootheid der verleende uitkeering
onmisbaar zou zijn voor eene rationeele practijk der armenzorg. Doch zeer stellig moet wat ons land betreft worden
ontkend, dat de werk'inan straks, als de wet functioneeren
gaat, zich tegen ong evallen verzekeren zal. Hij is rerzekerd
nit kracht der wet, omdat hij werkzaam is in een verzekeringsplichtige onderneming ; het is de werkgever, die
alles betaalt, terwijl de wet den patroon zelfs verbiedt de
kosten nit dien hoofde geheel of ten deele to verhalen op
het loon. Al gaat het niet aan deswege een ong evallen.rente een ,,aalmoes" to noemen, men kan tocb zeker oak
niet zeg g earl dat 't het effect is van een door den werkman
genonlen voorzorgsmaatregel, wan iieer hem straks een rente
wordt iiitg ekeerd, waarvoor hij niets heeft gedaan, waartoe
hij niets heeft bij gedrag en.
ook tusschen de org anen der ziekte-verzekering en
onze armbesturen zal door wettelijke regelen een band
moeten worded gelegd. wa,t daarbij in het oog gehouden,
wat vermeden moet worden, de ervaring in Duitsehland
levert kostbaar materiaal (waaruit hies s^echts vluehtig geput
werd ter beantwoording dier vraag.
In hoever dan ten onzent een verlichting der armenzorglasten door sociale verzekering bereikbaar zal zijn ; in
hoever hier zal geschieden wat in Duitsehland niet is nitg ebleven ; daarover valt niet to profeteeren. De Nederlandsche wetg ever echter mog e er zich voor wachten het
standpunt in to nemen, waarop zich de Belgische ministerpresident de S nn e t d e N a e y e r plaatste, toen hij in de
Kamer in antwoord op een vraag verklaarde dat g een
„bureau de bienfaisance" het recht heeft een behoeftige
niets of iets minder to geven, omdat hij op grond der wet van
9 Mei 1900 (ouderdoms-pensioenen) een uitkeering ontvangt.
1) Tot de ie/ fe-verzekering (in ,, irtliehe kra,ikenkassen " ) draagt
de werknian bij 2 /3 , de werkgever 1 /3 ; de kosten der ongevc&llen- verzekering
worden omgeslagen over de werkgevers ; voor de inval^d'iteits- verzekering
betalen werkm^in en werkgever elk de halve premie.

Een verdediging van

Engeland?

DOOR

E. G. A. TEN SIETHOFF.

De oorlog in Zuid-Afrika, door
A. Conan Doyle, schrijver van
„The great Boer War".

Wie overtuigd is dat door den vrede van Pretoria het
pleit in Zuid-Afrika niet is beslist, kan het geen overbodig
werk maar moet het een plicht achten, de belangstelling
in den grooten strijd levendig to houden, en er op to wijzen
door welke middelen Engeland heeft g ezegevierd en nu de
publieke opinie tracht to beheerschen.
De novellenschrijver dr. A. C o n a n D o y l e heeft
gemeend Engeland een dienst to kunnen bewij zen, door
hare verdediging op zich to nemen. „Tegenover den aanhoudenden laster waaraan onze politici en onze soldaten
beide hebben blootgestaan, wordt het een plicht, welken
wij verschuldigd zijn aan ooze nationale eer, om de feiten
voor de wereld uiteen to zetten. Ik zou willen dat iemand,
weer bevoegd dan ik, en met eenig ambtelijk gezag
bekleed, deze taak op zich genomen hadde .... ". Inderdaad, dat ware voor Engeland beter geweest, want een
dienst heeft hij er zijn land niet mede gedaan, zijn verdedigingspleidooi to laten drukken en vertalen in alle bestaande
en niet-bestaande talen (o.a. in het „Scandinavisch " !). Zoolang het slechts in het Engelsch bestond, maakte het nog
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zoo'n kwaad figuur niet tusschen al de prullige en verderfelij ke geschriften, die er in Engeland over Zuid-Afrikaansche zaken, met en zonder „hoogere" medewerking,
versehenen zijn. Het kan beslist gerekend worden tot de
geschriften, die de publieke opinie in Eng eland hebben
verg iftig d, en het Eng elsehe yolk zal hem daarvoor wel ter
verantwoording roepen als het beter inzicht krijgt in den
toestand. Eenmaal zullen de oogen toch wel open gaan.
Maar de plannen van C o _n a n D o y 1 e reiken verder.
Hij wil ook de publieke opinie elders bewerken, en verwacht dit van zijli Ieugenboek. Calomniez sans cesse, it
en reste touj ours quelque chose! Er bestaat ecliter weinig
leans, dat een uiet-Engelsch lezer tot andere inzichten
gebracht zal worden duos dit uieuw f} gesc•hrift3 ; slec•hts hij,
die absoluut- .niets van de taken weet, loopt gevaar verkeerd to wordeii iu eiicht als hij uit dit bock alleen zijn
kennis wil puttee, en dat zal niet veel het ge y aT zijn.
Allicht weet men i e t s van de ware toedracht der gebeurtenissen, en dau zal men wel spoedig bemerken (Tat de
schrijver niet geschroomd heeft de waarheid to verdraaien
onwillekeurig zal een verstandig man daardoor er toe
gebracht worden de overi.g e beweringen slechts under
voorbehoud als waarheden to aanvaarden. Toch kan het
zijn nut hebben er op to wijzen hoe onbetrouwbaar deze
Bids is. Ook kan het ggebeuren dat men een slecht ingelichten vriend op den g oeden weg wil helpen en dan j uist
op het g ewensch to moment niet de noodige gegevens tot
zijn beschikking heeft : men zoude voor dergelijke gelegen.heden opstellen, zooals dit er een wil zijn, kunnen gebruiken.
Het is reeds een stout ondernemen de wereld to willen
bewerken net eigen geschriften, maar hoe zal men qualificeeren de handelwijze van iemand, die dit tracht to doers
door een aaneenschakeling van onwaarheden, waarvan hij
w e e t dat het leugens zijn? En welken naam zal men moeten
geven aan dezen worm van aberratio mentis, den geestestoestand van hem, die meent dat al wat hij schrijft geloofd
zal worden, ook wanneer hij geen bewijsstukken aanvoert
tot staving van zijn beweringen, en die meent dat alle
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mensehen zich laten bedotten, wanneer men slechts met de
noodige brutaliteit de leugens opdischt ? Niet slechts zijn
eigen reputatie lijdt door de uitgave van dit boek, maar
juist Engeland, dat hij verheffen wilde in de oogen der
buitenlanders, heeft hij onberekenbaar nadeel toegebracht.
Men zegge niet dat Engeland niet verantwoordelijk gesteld
kan wordeu voor de handelwijze van een zijner bewoners,
zelfs wanneer dat een Engelsch novellenscb rij ver van naam
is, en dat niet alle Engelschen zijn als deze. Neen waarlijk,
a 11 e n zijn niet gelijk deze, maar die anderen zijn nog steeds
zeldzame uitzonderingen, en dan ... oflicieel wordt de publicatie en de verspreiding van dit boek in de hand gewerkt
en ook particulieren, Lord R o s e b e r y met zijn reusachtig
fortuin voorop, steunen de onderneming. En Lord H o s e b e r y
werd genoemd de opvolger van Lord S a ii s b u r y, Premier
van Engeland! Maar vat het allerbelangrijkste is: wanneer
Engeland officieel C o n an D o y 1 e erkent als Naar pleitbezorger, n a d a t het kennis g enomen had van het pleidooi, dat
hij houden zou, dan m o e t men tot het besluit komen, dat
de verdediging van Engeland een hopelooze taak is; men
had beter gedaan de zaak to later rusten.
Het meest onbeschaamde is wellicht het einde van de
„voorrede" : „Ik wil pier bijvoegen dat ik mijn bladzijden
niet overladen heb net voortdurende verwijzingen. Mijne
aanhalingen zijn betrouwbaar en kunnen desnoods altoos
gestaafd worden".
Wanneer hij (eveneens in de voorrede) zegt : „Op dit
oogenblik staan de reden en voor onze handelingen en de
methoden, die wij hebben gebezigd, uiteengezet in vele Blauwboeken, verhandelingen en vlugschriften . . .", dan zegt hij
dat opzettelijk, om zijn lezers in den waan to brengen dat
hij ten minste die Blauwboeken gelezen heeft. Onmogelijk
is het niet dat hij ze gelezen heeft, omdat zij in den handel
zijn, maar als het waar is, vergroot dit het misdadige zijner
handelwijze. In ieder geval heeft hij geen gebruik gemaakt
van de Blauwboeken, ten einde zijn lezers beter op de
hoogte to brengen. Dat was reeds daarom niet goed mogelijk,
omdat Coen hij het oorspronkelijke boek schreef, de „Blauw-
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boeken waarin de handelingen en methoden der Engelsche
Regeering uiteengezet ziju", nog niet bestonden.
C o n a n Do y l e heeft, zoo men wil, een font begaau
door op den titel van zijn boek to zetten „schrijver van
The Great Boer War". I{ij die dat niet wist, zal daardoor
The Great
op de gedachte gebracht worden dat boek
Boer War to lezen, en dan zal hij tot de verrassende
ontdekking komen dat dit nieuwe boek „The War in South
Africa," wat betreft de eerste helft eenvoudig overgeschreven
is uit ,,The Great Boer War" m a a r m e t d i t b e 1 a n gr ij k e v e r s c li i 1, dat hij alles heeft weggelaten wat hij in zijn
eerste buck ten ii adeele der En.g elschezi erg ong eveer alles, wat
hij ten g uuste der Boeren g ezeg d had. Daarenteg ezi heeft
hij er verschilleiide bijvoegsels iugelascht oni de Boeren
to belasterel cii huii zaak it een valsch daglicht to plaatsen.
Hij vas in het eerste bock niet overdreven rechtvaardig
jegens de Boeren, maar toen dit tegen het einde van 1900
verschenen was, bleek het hem dat de Jingo's het niet onverdeeld goedkeurden. De Eugelschen, op slechts enkele
uitzonderingen ua, zijn van rneeuiug dat men den vijand
helpt door de waarheid to zeg g eu in Engeland, en door de
Regeering to waarschuwen, ten einde haar terug to doen
keeren van het pad, dat zij bewandelt en dat ten afgron d
leidt. C 0 n a n D o y l e had het bock geschreven tijdens en
kort na zijn verblijf in Zuid-Afrika, en de indrukken, die
hij toen gekregen had, moesten blijvend zijn. En Loch, in
het j aar dat liij in Eugeland teruggekeerd, in de kringen
der Jingo's doorbracht, heeft men hem overtuigd dat hij
veel kwaad gesticht had, met de enkele goede dingen to
zeggen van de Boeren in zijn eerste bock. Hoe onbegrijpelijk het ook is, dat iemand zoo weinig respect kan hebben
voor zijn eigen persoonlijkheid, dat hij een eenmaal gevestigde
overtuiging geweld aandoet, en op aansporen van anderen
klakkeloos verandert, zoo heeft Loch C o n a n D o y 1 e dit
gedaan, en heeft als boetedoening dit nieuwe boek geschreven
om den indruk weg to nemen, die door de uitgave van zijn
eerste boek zou zijn ontstaan. Hij had moeten bedenken
dat, wanneer hij toonde niet meer respect voor zich zelf to
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hebben, hij moeilijk zou kunnen verwachten dat anderen
hem achting zouden toedragen. Waarschijnlijk zullen zelfs
de Jingo's hem slechts gebruiken als een middel tot hun doel.
Ret boek dient om to bewijzen dat Engeland het recht
had aan haar zijde, toen de oorlog begon en dat, gedurende
den geheelen oorlog het recht ook aan Naar zijde bleef ;
noch een der ministers, nosh M ii n e r, noch een van diens
voorgangers in Pretoria, Johannesburg, Kaapstad, Durban
of elders in Zuid-Afrika heef t zich ook maar een font to
verwijten. Ze zijn even voortreffelijk als alle Eng elsche
generaals en alle soldaten. Het Intelligence Department,,
dat in zijn eerste boek er niet goed of komt en waarvan
hij daar zegt dat het slecht ingelicht was en dat het slecht
gezorgd had voor het leger.... wordt nu g groote lof toegezwaaid ; het is feitelijk het eenige departement, dat
volkomen op de hoogte was van den toestand voor den
oorlog; zijn opgaven omtrent de sterkte der Boeren, hun
bewapening enz. waxen volkoren joist. Hoe hiermede to rijmen
is, dat volgens C o n a n D o y 1 e het onwaar is, dat een
groote natie een kleine vertrapt ... dat het integendeel een
strijd is tusschen een machtig, ontembaar, in het yeheir tot de
tanden gewapend yolk en het in Zuid-Afrika, door haar
goedigheid en g oedgeloovigheid zwakkere Engeland ! ... .
dat alles is niet to begrij pen.
Al wat gedaan is in Zuid-Afrika van Britsche zijde
is even voortreffelijk.... De concentratiekampen zijn het
toppunt van gezondheid, als die mazeleu er maar niet
geweest waren en er niet zooveel kinderen gestorven waren
tengevolge van de slechtheid, de domheid, de onverschilligheid
der Boerenmoeders, en wanneer niet zooveel kinderen door
slechte geneesmiddelen en geneesmethoden door deze moeders
waren verrnoord. Hij zelf, medicus, zegt het Dr. K e n d a 1
F r a n k s na (of cieel genoemd de meest bevoegde medische
autoriteit in Zuid-Afrika) dat er kinderen gestorven zijn
aan arsenicumvergiftiging omdat een moeder hare drie
kinderen van top tot teen geverfd had met groene verf....
(de beroemde Afrikareiziger S e 10 u s, die met de Engelschen
gevochten heeft in Rhodesia, maar to eerlijk is om to
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kunnen g edoogen dat er lasterlijke ouzin van de Boeren
verteld wordt, meldt ons wat die groene verf is. Het was
toch al reeds wonderlijk, en onbegrijpelijk waar die arme
drommels zooveel verf vandaan zouden halen in een concentratiekamp. Het is een in Afrika algemeen gebruikelijk
middel om in velerlei gevallen zich kleinere of grootere
gedeelten van het lichaam to later insmeeren met de groene
Eucalyptusolie, zooals het gebruikelijk is in onze OostIndische bezittingen om zich in to wrij ven met de groene
Kajoepoet-olie. Dat had nu die moeder gedaau). Eveneens
ontleent hij aan Dr. K e n d a 1 F r a n k s de on ware en voor
eeu_ medicos, die jets van zijn yak verstaat, weer dan domme
bewering dat er kindererl gestorven ziju aan opiumvergiftiging
door let gebruik van Essenz Dulcis I.e. Spiritus Nitri
Duleis... dat g een spoor opium bevat, en dat andere kinderen
gestorven zijn aan vergiftiging met Tartar Emetic, door
het g ebruik van roode poeders... die echter zwavelantimonium
bevatten en g een braakwijnsteen (Tartras kalico-stibicus).
Con a n D o y 1 e wil het Engelsche yolk ervan overtuigen
dat het volstrekt onnoodig is nog lets aan die concentratiekampen to verbeteren „omdat de vrouwen en kinderen het
daar beter hebben dan zij het thuis hadden", en dat, terwijl
een C h a m b e r l a i n en een M i l n e r (voordat het nieuwe
bock van C on a n D o y 1 e het Licht zag) bevreesd voor het
oordeel der menschheid over de groote sterfte in die kampen,
besloten hadden pogingen in het werk to stellen om, zij
het ook ter elfder ore, nog to redden wat to redden was,
en zooveel mogelijk een goeden toestand (?) tot stand to
brengen. Het Blauwboek (Cd. 902), dat daarna verscheen
bewijst ons hoe goed de toestand toen was. De sterfte
wordt genoemd „deplorable" (betreurenswaardig) en was
„enormously high" (ontzettend). Geen wonder.... men had
de Superintendenten van de kampen zoo sterk mogelijk op
het hart g edrukt dat zuinigheid in de eerste plaats moest
betracht worden. Wij lezen nog in hetzelfde Blauwboek,
dat ouden van dagen „slechts melk krijgen als zij het
verdienen". De rantsoenen, die verstrekt werden, waren
hongerrantsoenen. C o n a n Do y l e echter wil ons laten
O. E. II 9
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zien dat de voeding der kampbewoners niet zooveel to
wenschen overliet, en hij geeft daarom een tabel van de
voeding, om hen.... het groote publiek.... die nooit een
Blauwboek onder oogen krijgen en hem dus niet kunnen
controleeren, to doen geloov en, dat dit de dagelij ksche
spijslijst was. Wij komen op dit misdadig gedoe van
C o n a n Do y l e nog terug. Men zoude allicht denken,
dat hij zelf gelooft wat hij schrijft, ofschoon dit natuurlijk
onmogelijk is; hij weet wel dat zijn cijfers valsch zijn; maar
de volgende bewering is zonder twijfel gefabriceerd met
het doel het groote publiek des to meer to bedriegen, door
aan zijn goede trouw geloof op to wekkert. Hij vindt het
Loch een geluk, dat in die kampen (moordholen zijn het!)
de vrouwen en kinderen en ook mannen in aanraking zijn
gebracht met de Engelschen. De Voorzienigheid, die sours
wonderlijke wegen bewandelt (!) zoude hier, in die kampen,
het zaad doen ontkiemen van de verzoeniug !
De geheele strekking van zijn boek is een reusachtige
poging om alle lage hartstochten, die in een Engelschman
tehuis kunnen opgewekt worden, aan to wakkeren en het
toppunt van razernij to doen bereiken. Voorwaar een nieuwe
manier om den oorlog spoedig to beeindigen ! De tegenwoordige oorlogvoering schijnt hem niet doeltreffend genoeg
en to zachtzinnig. Hij schijnt een algemeene moordpartij
verkieselijk to vinden boven alles. De Boeren moeten
behandeld worden als „brigands" (roovers); hun vechten
begrijpt hij niet, want bij de Vredesonderhandelingen heeft
men hun alles toegestaan wat hun hart begeeren kon, zoo
mogelijk nog meer dan dat; „niets is den vijand geweigerd
behalve de onaf hankelijkheid." Op deze onwaarheid komen
wij nog terug. De Engelschen zijn volmaakt in hun recht,
wanneer zij aanvoerders der Boeren, die zich in alle opzichten
behoorlijk, ja zelfs, volgens het algemeene oordeel, to
behoorlij k, namelij k overdreven zachtzinnig hebben gedragen...
wanneer zij mannen van eer, die Engelsche gevangenen,
ofcieren en soldaten en magistraatspersonen gastvrij hebben
behandeld.... wanneer zij deze manners doodschieten, omdat
zij een Kaffer een pak slaag hebben laten g even of een
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kafferspion hebben gefusilleerd. Dit wordt dan „moord"
g enoemd. Dat het fusilleeren van Kaffers, onderdanen van
Transvaal en Oranj e Vrij staat, die Transvalers en Vrij staters
hebben verraden, to verdedigen is, komt niet in hem op. Zelf
verdedigt hi j het doodschieten van rebellen, maar vindt het
een schande, wanneer een hoogst enkele keer Boerenverraders, die in handen der Boerencommandanten gevallen waren,
na veroordeeling door een krijgsraad werden doodgeschoten.
Die „rebellen" worden, zelfs wanneer zij veroordeeld
zijn tot den dood, o, zoo lief behandeld (pagina 116 van
de En g el sche en pag ina 127 van de Hollandsche nitgave) „Gedurende 8, 10 dagen krijg t de patient Fransche
champagne van het fijnste merk, bij groote hoeveelheden
to gelijk, dare (ode cognac, eindelijk portwijn, stout of
Ale (naar keuze), met r of 6 eieren per dag in cognac of
uielk opgelost ; cam eindelijk een_ volledig menu to bereiken,
waarvan i.k ofschoon g eheel g ezond niet de helft zou kunnen
hebben_ verorberen. Ziedaar dus nog een voorbeeld van
de bloeddorstigheid waarmee de Engelsche slachters dezen
oorlog volg ens de Europeesche Pers gevoerd hebben".. . „de
patienten, men houde dit in het oog, waren Kaapsche
Rebellen, ieder oog enbik kunnende geexecuteerd worden..."
On der het g oede, dat hij in zijn eerste boek van de
Boeren vertelde, komt o, a. het volgende voor: „De Boeren
z ^jn het slachtoffer g eweest van gemeenen laster. Zij, die het
incest hebben gezien van de Boeren to velde, zijn het edelmoedigst in de beoordeeling van hun karakter. Dat de
Boeren de witte vlag heschen als een schelmstreek in koelen
bloede bedacht, om onze menschen b iten hunne schuilplaatsen to lokken, is een absoluut lasterlijke leugen . .
hun heldhaftigheid in twijfel trekken is onze overwinning
verkleinen. Het oordeel van mijzelf zoude waardeloos zijn,
inaar dit is... het resultaat van veel onderzoek." In zijn
nieuwste bock verklaart C o n a n D o y l e dat de Boeren
zich wel aan de misdaad schuldig gemaakt hebben, niettegenstaande zijn vroeger oordeel (geen jaar to voren) niet
op losse gronden berustte, niet zijn eigen oordeel was, maar
het resultaat van veel onderzoek !
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Reeds de titel van het eerste hoofdstuk in het eerst
verschenen werk „The Boer Nations" is veranderd in zijn
tweede werk in „The Boer People". Welk een kwaadaardia
verschil !
Ten bewijze hoe hij alle min of meer edele of onpartijdige beweringen in het tweede boek heeft weggelaten
diene het volgende :
(,,The Great Boer War" Hoofdstuk I pag. 1) „Neem
een groep Hollanders van het type, dat zich 50 jaren verdedigde tegen de gezamenlijke macht van Spanje ten tijde
toen Spanje de grootste macht ter wereld was. Meng deze
met het onbuigzame Fransche Hugenotenbloed, die huffs en
haard prijs gaven en hun v aderland voor goed verlieten na
de Herroeping van het Edict van Nantes. Het product
moet ongetwijfeld zijn een der meest geharde, levenskrachtige,,
ontembare rassen, die ooit ter wereld gezien zijn. Neem dit
ontzagwekkende yolk en oefen het in zeven opvolgende
geslachten in voortdurenden krijg tegen wilden en roofdieren,
onder omstandigheden, die geen zwakkeling overleven kan ;
zorg dat zij buitengewone oefening krij gen in het hanteeren
der wapenen en de kunst van paardrij den ; geef hun een
land, dat bij uitstek geschikt is ter oefening van den jager,
den schutter en den ruiter. Eindelij k, laat hun militaire
eigenschappen geadeld worden door het krachtige fatalisme
van het Oud-Testamentische geloof en een vurige en onbluschbare vaderlandsliefde. Vereenig al deze eigenschappen
en al deze aandriften in een enkel individu, en gij hebt
den Boer van heden de meest geduchte tegenstander,
die ooit in den weg stood van „Imperial Britain."
Dit alles vond hij zelf to mooi voor zijn tweede boek,
dat slechts de Boeren beschimpt en belastert.
Bovengenoemde passage is vervangen in zijn tweede boek
door de eerste 7 reg els van het eerste Hoofdstuk, waarin
hij o. a. zegt : „Het is onmogelijk het Zuid-Afrikaansche
vraagstuk . . . to waardeeren, zonder eenige kennis, hoe
oppervlakkig ook, van de vroegere geschiedenis". Men zoude
verwacht hebben dat Co n a n Do y 1 e den lezer zou hebben
ingelicht omtrent die geschiedenis. Is het noodig dat die
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kennis „oppervlakkig" is? Had C on an Do y 1 e zijn lezers
niet beter kunnen inliclten P En is hij in werkelijkheid
niet juist zoo oppervlakkig, als hij wenseht dat zijn lezers
zullen zijn bij de lezing van zijn boek ? Hoe is toch mogelijk
dat hij niet beseft dat er ook beter ingelichte menschen zijn?
„Van de geheele collectie Britsche staten is er waarschijnlijk niet een, waarop onze aanspraken zoo onbetwistbaar zijn, dan de Kaapkolonie", en wet, oindat het veroverd
is niet alleen, m aar g ekocht. Afgezien daarvan dat di.t
onj uist is, ordat de Kaapkolonie niet „verkocht" is aan
Engeland, is het toch ook wel zonderling de bewerin g to
lezen, dat het grootste recht van een yolk op het verkrijgen
van souvereiuiteit over een antler y olk is, dat de souvereiniteit
wordt g ekocht. Koning W ii le ni I was genoodzaakt de Kaap
en de bezitt i g en in Zuid-Amerika, Demerary, Essequibo
en Berbice aan Engeland of to sta an, omdat Lord C a s t 1 er e a g h den afstand eisehte, en de £ 6 millioen, die betaald
werdeu, waren bestemd als vergoeding (door Nederland to
betalen) aan den Koning van Zweden voor den afstand aan
Frankrijk van Guadeloupe, en aan Nederland voor den bouw
van forten aan de Fransche grenzen. In de conventie van
Londen 13 Augustus 1814 wordt ook niet gemeld, dat
£ 6 nillioen betaald werden voor den aankoop van de Hollandsche kolonien. Engeland besliste dat het deze Wilde
houden, als vergoeding voor het tijdelijk bewaren dezer
gewesten, een handelwijze die zelfs Engelsche geschiedschrijvers afkeuren (Th. Ho g e r s „Ceylon and the Cape of Good
Hope retained by the English after the war was over, contrarily I think to good faith and justice".)
Engeland heeft, hoe dan ook, door het verdrag van
Londen aanspraak gekregen op het bezit van de Kaapkolonie
en dit bezit is daardoor rechtmatig geworden.
Hoe C o n a n D o y 1 e zich echter de aanspraken voorstelt,
die Engeland kan doers gelden op elk afzonderlijk individu
in dat land, is ons niet duidelijk. Hij schijnt to meenen
dat Engeland zoowel het bezit van het land heeft g ekocht
als het bezit van de aldaar wonende menschen, een standpunt dat slechts verdedigd kan worden door den slaven-
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handelaar of door iemand, die met dezen sympathie gevoelL
In den tegenwoordigen tijd zal een ieder het een absurditeit
vinden, to meen en, dat een gouvernement, door het betalen
eener geldsom, eenig ander recht kan koopen op eeu
individu, dan de gewone souvereiniteitsrechten over de
„inwoners".
De Boeren, die de Kaapkolonie verlieten en het land
uittrokken, onversehillig of zij alleen gingers of in een
kleiner of grooter gezelschap, waren vrij e manners, die zich
vrij mochten bewegen in de kolonie en die ook het recht
hadden zich daarbuiten to begeven. Wanneer het Engelsche gouvernement een wet had uitgevaardig d, waarbij^
besloten was tot het in bezit nemen van het land ten
Noorden van de Oranj erivier, tot zoo ver als het Wilde,
dan zou er eenige grond zijn voor de bewering, dat de
Boeren, die zich naar die streken begaven, Britsche onderdanen bleven : maar aangezien Engeland dit geweigerd en
pertinent verklaard heeft 1) een dergelijke annexatie van dat
grondgebied noch to begeeren noch to bedoelen kan er
geen sprake zijn van eenigen band tusschen de voortrekkers
der Boeren, die het land verlieten en het Engelsche bewind.
In de overtuiging, dat het Amerikaansche yolk beslist
dom is en even goedgeloovig als de gemiddelde Engelsche
lezer, waarover C o n a n D o y l e slechts oordeelen kan,
tracht deze door een voorbeeld het den Amerikanen duidelijk
to maken, hoe logisch, hoe correct, ja hoe zelfopofferend
ter wille van vooruitgang en beschaving Engeland gehandeld
heeft, door die Boeren voortrekkers onophoudelijk to vervolgen om hen tot onderwerping to brengen, en hoe gerechtvaardigd haar gedrag is in verband met dezen oorlog. „Stel
u voor" zegt hij hun op pag. 11 „dat de Hollandsche
1) Cape of Good Hope Punishment Act St 6 & 7 William IV c.
57 anno 1836 4e lid bepaalt „dat Z.-Britsche Majesteit zich niet het recht
wil toeeigenen of eenige aanspraak waken op de heerschappij of de
souvereiniteit van eenig deel van bovengenoemde landstreken, (het land
ten Zuiden van den 25en graad Zuiderbreedte en ten N. van de Kaapkolonie), noch zal tornen aan de heerschappij of de souvereiniteit, die de
volken of hun opperhoofden of hun bestuurdera mochten bezitten op de
landetreken, die zij bewonen."
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bevolking van de oorspronkelijke Hollandsche kolonie in
Amerika, na de stichting van de Vereenigde Staten, naar
het Westen was getrokken en daar nieuwe staten had
gesticht onder eigen vlag, en verder, dat de bevolking van
Amerika deze westelijke staten had aangevallen, dan zoude
zij zich voor hetzelfde vraagstuk zien gesteld, als waarvoor
Engeland nu staat. Wanneer zij ontdekt hadden, dat deze
nieuwe staters beslist anti-Amerikaansch en buitengemeen
vijandig aan den vooruitgang waren, dan zouden zij ondervinden dezelfde vermeerdering van moeilijkheden, waarmede
de Britsche staatslieden_ hadden to kampen." Hij vindt
die voorstelling van zakeu z66 rnooi, dat hij haar nog eens
^p pag. 24 herhaalt. Ook hier heet het weer, dat die
tiieuwe Staten „anti-Aniericarl and highly unprogressive"
zijn E i. e. anti-British). Urn de verg elijking volmaa kt in
overeenstemming to brengen met de werkelijkheid ) onderstelt C on a n D o y l e hies nog ,,dat die nieuwe staat in
het Westen, CaliforniP was, dat het good in CaliforniP een
groote toestrooming van Amerikaansche burgers had to
weeg gebracht, dat deze burgers door ontzaglijke belastingen
werden g erumneerd en slecht werden behandeld, en dat zij
Washington doof hadden gemaakt door het uitschreeuwen
van de hun aang edane beleediging en." „That would be a
fair parallel to the relations between the Transvaal, the
I7itlanders and the British Government". Inderdaad zeer
„fair", het hangt er rnaar van of op Welk standpunt men
zich plaatst en Welke eischen men aan fairheid stellen wil.
De onderstelling van C o n a n D o y 1 e, dat voortrekkers uit
New-York in California een onafhankelijken staat zouden
g esticht hebben die door Amerika overweldig d werd, is
een onmogelij ke veronderstelling ; het is toch alg emeen
bekend, dat de Amerikaansche staat ontstond door een
federatie van verschillende staatj es, die zich aaneensloten
onder de leus „Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap".
Het is duidelijk dat Con an Do y l e op deze slinksche
wijze de overtuiging tracht ingang to doen vinden, dat de
Boerenstaten werkelijk „unprogressive" waren. Dit woord
kan twee beteekenissen hebben. In den algemeen g ebruike-
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lijken zin bedoelt het „gekant tegen den vooruitgang"
maar het kan ook beteekenen „niet progressief," „niet
vooruitstrevend in politieken zin". Even absurd als de
beschuldiging zou zijn, wanneer men de eerste beteekenis
van het woord Wilde toepassen, even absurd is de beschuldiging in het tweede geval. Hoe men over politieke kwesties
ook denken mag en het al of niet wenschelijke van algemeen
stemrecht moge verdedigen of of keuren, een feit is het
zeker, dat men in geen geval de beschuldiging van nietvooru.itstrevend to zijn, mag toepassen op deze beide
Boereustaten, waar algemeen stemrecht heerschte, en wel
het allerminst heeft Engeland daartoe het recht, zooals
een ieder weet, die een weinig op de hoogte is van Engelsche
toestanden. De tijd vereischt voor het verkrijgen van
kiesrecht, werd eerst verlengd, toen de toevloed van vreemdelingen onrustbarend werd, omdat de vreemdelingen erkenden
dat, ook indien men hun het kiesrecht verleende, zij toch
zouden blijven weigeren de plichten to vervullen van den
burger, weer in het bijzonder de plichten van den burger
Boer, om ten alien tijde gereed to staan tot verdediging
van het land. Toen het openlij k bekend werd, dat in het
bijzonder het Engelsche element onder de uitlanders Loch
pogingen aanwendde om het kiesrecht to verkrijgen (terwiji
zij halstarrig weigerden hun burgerplichten to vervullen....
het kiesrecht was voor hen slechts een middel tot het
doordrijven van voor hen belangrijke besluiten) eerst toen
stelde de Transvaalsche regeering eenige beperking voor
het kiesrecht in, door een tijd aan to geven gedurende
welken men in het land moest geleefd hebben, alvorens
kies- en stemrecht to kunnen verwerven. En het is een
Engelschman, die hun dat verwijt ! Men zou het hebben
kunnen billijken, wanneer het Engelsche gouvernement de
Boeren vervolgd had, omdat zij hen to vooruitstrevend vond.
C on an Do y 1 e wil onpartijdig zijn en schijnbaar is hij het
ook in den volgenden zin : „Het Engelsche gouvernement had
de historische fouten en de historische deugden van Britsch
bestuur. Het was zacht, rein, eerlij k, taktloos en onstandvastig. Over het geheel zou het heel goed geschikt hebben,
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wanneer het tevreden was geweest, de zaken to laten, zooals
het ze gevonden had: maar de gewoonten to wijzigen van
het meest conservatieve der Teutonische rassen, was een
gevaarlijke onderneming .... " Merkwaardig ! het Britsch
bewind altijd rein en eerlijk ! C o n an Do y 1 e is een geschiedschrijver, maar T h e a 1 is het ook. Het verschil tusschen
beiden is, dat C on an D o y 1 e de geschiedenis maakt, die
hij schrijven wil, en dat T h e a 1 beschrijft wat geschied
is. Dit maakt eenig verschil en vandaar wellicht, dat T h e a 1
nog al duidelijk verklaart, dat het Britsche bestuur ,,thoroughly corrupt" door en_ door rot was, en dat hij ons vertelt dat Lord S o m e r s e t zich verrijkte door to knoeien
meet het verleenei van concessies van land en andere zaken.
C o u a li D o .y 1 e wi.l beslist ( >orspron kelij k zijn; vandaar dat
hij iiiet s schij nt to lezeli van wat een antler g eschreven
heeft. Dit geeft allicht aanleiding tot onwetendheid, en
hoe onw etender men is, des to weer recht heeft men ook
onw etendheid to veronderstellen bij anderen. Op dit punt
ten minste heeft C o n a n D o y 1 e ondervinding : hij weet wat
men den Eng elschen zooal kan opdisschen. En wat blijft
er nu nog over van die onpartijdigheid ? Want tegenover
dat zachte, refine, eerlijke Engelsehe bestuur staat het
taktlooze en onstandvastig e bestuur. Hoe schijnbaar hard
en ronduit deze verklaring ook schijnt to zijn, zoo is zij
Loch nietszeggeud voor hem, die jets van de zaken weet.
Die wonderlijke samenvoeging van to zamen onbestaanbare
eig enschappen van het Engelsche bewind, dient slechts om
den lezer den indruk to geven van onpartijdigheid. Is het
gedrag van het Engelsche gouvernement juist genoeg . .
om niet to zeg g en hard genoeg beoordeeld door de twee
qualificaties van taktloos en onstandvastig P Immers neen. Wat
waren de grieven van de Hollandsche bevolking tegen het
Engelsche bewind ? In de eerste plaats, dat in strijd met
alle plechtig e beloften „dat de Hollandsche bevolking de
voorrechten zou blijven genieten, die zij genoten had op
het g ebied van godsdieust, taal en rechtwezen" op zekeren
dag bepaald werd dat voortaan slechts de Engelsche taal
geoorloofd zou zijn in de gerechtshoven, zoodat de Hollandsche
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bevolking moest goedvinden, dat over Naar recht gesproken
zou worden in een taal, die zij niet verstond.
Een tweede grief was, dat men ook bepaalde dat plotseling alle slavernij moest ophouden, zonder dat men de
gelegenheid gaf aan hen, die slaven in bezit hadden, om
maatregelen to treffen zoodanig, dat men het geniis dier
slaven op dien dag minder zwaar zou voelen. Men moge
de afschafling der slavernij toejuichen, toegeven zal men
Loch dat het niet onmogelijk zou zijn geweest om overg ang smaatregelen to nemen, en dat het in Zuid-Afrika, zoowel
als in Amerika verstandiger zou geweest zijn, wanneer men
den nieuwen toestand niet zoo plotseling in het levee
geroepen had. Dit daargelaten, was aan de opheflEing der
slavernij nog een andere grief verbonden. Het Engelsche
gouvernement, dat volgens Co n a n Do y 1 e kleurenblind is
(en dat wellicht juist daardoor, willen wij er aan toevoegen,
bijzonder fijn onderscheidingsvermogen bezit voor wit en
zwart . . . en dat zich zoo bijzonder tot het zwarte aangetrokken schijnt to gevoelen), dat gouvernement had beslist
dat de slavenhouders zouden worden schadeloos gesteld : zij
bestemde daarvoor £ 20 millioen, waarvan £ 3 millioen bestemd was voor Zuid-Afrika. „Wij verdeden ons geld, wij
ruineerden onze West-Indische kolonien en wij fokten ontevredenheid in Zuid-Afrika, waarvan wij het eind nog niet
gezien hebben," zegt C o n a n Do y 1 e, en toch deden de
Britten het nit pure (zwarte) menschlievendheid. Was de
schadevergoeding, die aan de Zuid-Afrikaners was toeg edacht
reeds belachelij k klein, deze vergoeding werd nog geringer
door de bepaling dat de schadeloosstelling to Londen
betaalbaar was, zoodat zij, die g g een gevolmachtigde to Londen
hadden, hun aanspraken moesten verkoopen aan agenten van
de Bank van Engeland, zoodat er slechts een minimaal
bedrag overbleef, dat z66 weinig aan spraak mocht makers op
de benaming van „schadevergoeding", dat vele Boeren
ronduit weigerden jets daarvan in ontvangst to nemen. Met
recht kon getuigd worden, dat het Engelsche bewind hen
bedrogen had en bezittingen en bronnen van inkomsten had
afgenomen zonder er jets noemenswaards voor to verg oeden.
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Zonder twijfel waxen daardoor vele Boeren geru'ineerd, en dan
durft C o n a n Do y 1 e nog to spreken van het ruineeren der
steeds weer schatten verzamelende millionairs in Johannesburg!
Nadat Co n a n D o y 1 e de weer genoemde tirade gehouden heeft, om den Amerikanen duidelijk to maker
onder Welke omstandigheden zij voor hetzelfde probleem
zouden hebben gestaan, waarvoor de Britten nu geplaatst
zijn nii in 1902 -- en nadat hij hun uitgelegd heeft
hue die Boeren anti-Britsch en onprogressief zijn, laat hij
daar plotseling op volgen „Ten tijde van hun overdracht
aan de Britsche vlag telden de kolonisten 30 duizend man.
waren slavenhouders en die slaven waren even talrijk
als zij zelf." En dan vervolgt hij pag. 12: „Het Britsche
gouvernement in Luid-Afrika heeft altijd de onpopulaire
rol gespeeld van vriend en bescherrer van d€n inboorlingbediende. 11 et was j ulst lllero ver dat het eerst twist o tztstond
tussehen de oude nederzettinb en het nieuwe bestuur. Een
opstand, waarbij bloed verg oten_ werd, volg de op de inhechtenisneming van den Hollandschen Boer, die zijn slaaf
had mishan.deld. Deze werd onderdrukt en 5 van de deelhebbers werden g ehangen. Deze straf was onnoodig streng
en buiteng emeen onverstandig ."
De niets kwaads verinoedende lezer zal het weI apprecieeren dat C o n a n D o y l e den cooed heeft de ding en to
noeinen bij den_ waxen naam, maar . . . Welk een qualificatie voor de onzalig e gebeurtenissen to Slachtersnek en
dan . . . deze quasi-onpartijdige uitval, die feitelijk nietszeggend is, breng t den lezer ong emerkt keen over de onware
voorstelling van zaken. Hij merkt het niet op, dat Slachtersnek niets to maken heeft gehad met de afschaffing der
slavernij. Het gruwelijke schouwspel to Slachtersnek had
plaats op 9 Maart 1810, terwijl het Parlement van het
Vereenigde Koninkrijk eerst in 1834 besloot, dat in December
van datzelfde jaar alle slavernij zou ophouden. De g eschiedenis van Slachtersnek is een gansch andere.
Wij moeten daarvoor even teruggaan in de geschiedenis.
Nadat de Eng elschen in 1814 het bestuur van de Kaapkolonie voorgoed overnamen, richtten zij vele nieuwe instel-
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lingen op; onder deze, die, hoewel goed bedoeld, Loch geenszins in goede aarde vielen, was de instelling van de omgaande
gerechtshoven (Circuit Courts) wel de meest gehate. De
ontevredenheid, die door de oprichting dezer rechtbanken
was ontstaan, was aan de Engelschen zelf to danken, in
de eerste plaats aan de Engelsche zendelingen van de London
Missionary Society. Een van de eerste rechtsgedingen, die
voor het nieuwe gerechtshof behandeld werden, was een
openlijke aanklacht door dat genootschap ingesteld tegen
de Boeren, die zich zouden hebben schuldig gemaakt aan
de meest onmenschelijke wreedheden tegen de inboorlingen.
De zendelingen beweerden Loch o.a. dat er meer dan 100
Hottentotten waren vermoord. De faciliteiten, die het
Gouvernement gaf -voor het oproepen van getuigen, voornamelijk zwarte, waren den Boeren een doomn in het oog.
Niettegenstaande het geheele proces uitliep op een vrijspraak,
zagen Loch de Hollandsche Boeren daarin niets anders dan
een mislukte poging om hen verdacht to maken en to
kwellen. Dergelijke aanklachten kwamen zóó veelvuldig
terug, dat het voor de Boeren onuitstaanbaar werd herhaaldelijk to moeten verschijnen voor de gerechtshoven
zonder schijn van reden, alleen ten gevolge van de aanklacht van een Kaffer, die wraak Wilde nemen ; ook wanneer
er vrij spraak volgde, had de Boer er het meest onder
geleden. De Boeren besloten hun ontevredenheid hierover
to doen blijken en, omdat zij Been an der middel moisten,
besloten zij bij de eerste de beste gelegenheid niet weer to
verschijnen. De eerst volgende gelegenheid, die zich voordeed betrof Frederik Bezuidenhout van Graaff
R e i n e t. Toen deze niet geliefde to verschijnen, liet men
hem of halen door een peleton Hottentotten. Op grievender
wij ze hadden de Engelschen niet de Boeren kunnen bej egenen,
1aar juist een huuner groote grieven was, dat men de
Zwarten steeds boven hen voortrok en dat men hen, die
zelf geen wapens mochten dragen, in bedwang held door
g ewapende Politiehottentotten. B e z u i d en h out, die beslist weigerde to verschijnen, werd eenvoudig dood geschoten ;
zijn broer, die openlijk schande hierover geroepen had,
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dat een 400 burgers opeulijk opstonden. Om aan dezen
opstand den kop in to drukken, werd een groote troepenmacht, voornamelijk Hottentotten op hen afgezonden, die
J a n B e z u i d e n h o u t doodschoten en 60 Boeren gevangen
namen; dezen werden streng gestraft met harden arbeid of
verbanning; zes zouden er worden opgehangen, op den
heuvel waar zij elkander trouw hadden gezworen, in verplichte tegenwoordigheid van vrouwen en kinderen. Toen
de vijf Boeren hingen (de zesde inoest voor zijn straf met
den strop om den pals eerst toeschouwer zijn) brak de gaig.
Dc ornstanders meenden dat de veroordeelden vrij zouden
zijn van alle straf; maar zooals in een Engesch bericht te
lezen is, zij hadden ,,het ineenstorten der gaig beschouwd
als eei uitnoodiging des Allerhoogsten om vergevingsgezind
to zijn, terwiji de bezel sleehts had to gehoorzamen aan de
Engelsche wet." Dit was Slachtersnek.
(Pag. 13 Hollandsche Uitg.) ,,Met misplaatste grootmoedigheid bewilligde de Engelsche regeering een zees
matige tuchtigirig van de Kafferstammen, die in 1834 de
Boeren aan de grenzen hadden overvallen."
Deze Kafferstammen waren gekomen van de streek ten
O. van Vischrivier, die toen de grens vormde tussehen de
Kaapkolonie en het binnenland. Dc Boeren hadden langen
tijd blootgestaan aan de invallen dezer Wilde Kaffers, maar
men lette eenvoudig niet op hunne klaehten en weigerde
hun toe to staan zich van wapens to voorzien. Eindelijk
scheen het, dat men gehoor gaf aan hun klachten, en
hoewel het bleek dat men de tuchtiging der Kaffers nagenoeg
uitsluitend door de Boeren zeif Wilde laten geschieden,
gaven zij gretig gehoor aan den oproep, nadat zij van
wapens waren voorzien. Ret verdrijven der Kaffers van
het grondgebied der kolonie was ongetwijfeld een koloniale
aangelegenheid; desniettegenstaande wilde men de kosten
der expeditie geheel laten dragen door de weinige burgers,
die er het voordeel van geplukt hadden. Het misnoegen
groeide aan tot verontwaardiging toen het bleek dat het
Engelsche gouvernement het vee van de Boeren, dat deze
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2elf hadden teruggehaald van de Kaffers, op vendutie verkocht om de kosten van het salarieeren der Engelsche
troepen to dekken.. Toen daarover onaangenaamheden
ontstonden, was Lord G 1 e n e 1 g, Secretaris van Kolonien,
zoo onheusch de Boeren op grove en ongegronde wijze to
belasteren, en om de maat vol to meten, gaf hij aan de
Kaffers het door de Boeren op hen veroverde land terug,
teneinde die Kafferstammen goed to stemmen en verdere
invallen of to koopen. Men begrijpt dat deze handelwijze
voor de Boeren ondragelij k was en dat zij het g edrag van
Engeland veraehtelij k vonden.
Inderdaad : „het bestuur had de historische feilen en
deugden van Britsch g ezag overal ; het was zachtzinnig,
zuiver, eerlijk, maar taktloos en onlogisch." Laat ons
hooren wat tegenover deze uitspraak van Co n an D o y 1 e,
gezegd is door geschiedschrijvers van naam, die zonder in
het oog vallende bijbedoelingen, de gesehiedenis van dezen
tijd hebben meegedeeld.
J a m e s A n t ho n y F r o u d e(„Oceana” Tauchnitz-Edition Volume 2435 pag. 43) :
„De Kaapsche Hollanders.... gaven zich over, omdat
zij in de meening verkeerden dat, gelijk tevoren geschied
was, de bezetting van hun land door de Engelschen slecbts
tijdelijk zou zijn en dat het land ten slotte aan hen terug
gegeven zou worden, wanneer de strijd voorbij was. Het
land werd niet terug gegeven. Op het congres in Weenen
werd het voor goed overgedragen aan de Engelsehen zonder
dat men hun toestemming gevraagd of verkreg en had....
Zij werden behandeld als adscripti glebae, een integreerend
deel van den overgedragen grond. Zij voelden di.t ; de
minder bezadigden stribbelden tegen ; men noemde deze
„rebellen" en zij werden doodgeschoten en opgehangen op
de gewone manier .... Wij rechtvaardigden onze verovering
tegenover ons zelf ... , en wij stelden ons zelf aan als
kampioenen van de gekleurde rassen tegenover hen, alsof
zij verdrukkers en roovers waren geweest .... Wij hebben
hen niet netj es en niet verstandig (unfairly as well as
unwisely) behandeld en wij schenken n ooit vergiffenis aan
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hen, die wij beleedigd hebben.... Niettegenstaande onze
plechtige verbintenissen, kwamen wij geheel willekeurig als
verdrukkers tussehenbeide. Ret komt niet to pas verdragen
to breken, zelfs niet met de beste bedoelingen, en wij
hadden joist dat gedaan, waartoe wij ons beslist verbonden
hadden om het niet to doen (Pag. 49) .... geen Boer in
Zuid-Afrika was in staat geloof to schenken aan Engelsehe
beloften. De wij ze waarop wij handelden of toestonden, dat
onze verteg enwoordigers handelden, was onbeschaamd in
zijn cynisme (pag. 50). De belooning werd gegeven in
kruit en wapeus, die wij plechtig beloofd hadden niet aan
de inbovrlingen to zullen verschaffen. Tienduizend geweren
werden verdeeld in twee of Brie j area onder de omringende
K_aflerstamnn eii, als eeu onmiddellij ke bedreiging tegen de
Hollandsehe bevolking, die nu een halven cirkel van gewapende mannen or zich heei1 had.... (pag. 521. WJ neznen
slechts rota van hun fouter ; wij vergeten de onze".
Merkwaardigheidshalve wil ik hieraan toevoegeB een,
als iet, ware profetische citing van F r o u d e in 1885: (pag. 68).
„Hun wensch was waarschijnlijk een algemeeuen oorlog to
verwekken, de Hollanders to prikkelen en er toe to bren gen
om den eersten slag to slaan, die dan aan Engeland het
recit zou geven Naar geheele kracht in werking to stellen
om hen to vernietigen. Ik kan nauwlijks gelooven dat
Engelsche ministers bepaald een dergelijke bedoeling hebben;
wel hebben zij de toevlucht genomen tot bulderen om de
Boeren to overbluffen en deden zij het minste wat men van
hen zou kunnen verwachten ; maar desalniettemin gingen
zij een weg op, die eindigen moest of in onmacht of in
ophefing der constitutie, die wij eenmaal aan Zuid-Afrika
hebben opgedrongen, toen het ons goed dacht. De geschiedenis van Ierland herhaalt zich weer alsof Ierland reeds
niet gen oeg ware ". En pag. 70 „President Kruger (President
van Transvaal) zeide mij in Londen, dat elke stap, dien de
Engelschen genomen hadden in Zuid-Afrika g edurende de
laatste 12 jaren, die zoude geweest zijn, dien hij zelf zou
hebben aanbevolen, wanneer het zijn wensch ware geweest
de banden met Engeland to verbreken, met een enkele
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uitzonderiug, en dat was de bekentenis van ongelijk, die
Lord C a r n a r v o n tegenover den Oranj e-Vrij staat had
afgelegd en de vergoeding, die hij gegeven had voor het
rooven van de diamantvelden".
G. Mc. C a 11 T h e a 1. (History of the Boers in South
Africa 1887 en „Story of South Africa") „Vrijhandel wend
beloofd, maar die belofte werd niet gehouden . . . de Boeren
werden n i e t b e s c h e r m d tegen de invallen van de inboorlingen ... het Britsche bes tuur was door en door verdorven .. .
de Eng elschen weigerden halsstarrig zich to richten naar de
billijke wenschen en behoeften van hen, die zij bestuurden .. .
Heftige ontevredenheid werd veroorzaakt door het vervang en
van de Hollandsche door de Eug elsche taal in alle gerech.telijke zaken ... Toen de Engelschen het eerst moeite deden
om de heerschappij over de Kaapkolonie to verkrijgen, beloofden zij aan de Hollandsche bevolking de slavernij in
stand to zullen houden, ten einde hen gunstig to stemmen
tegenover hen zelf en vijandig tegenover de Franschen, die
voorgesteld hadden de slavernij of to schaffen. Toch werd
door hen daarop de slavernij afgeschaft, niettegenstaande
de Boeren vrijwillig in gelijke richting han delden, en hoewel
het langzamerhand zonder twijfel Loch tot afschaffing derslavernij gekomen zou zijn, doordat zij alle vrouwelijke
kinderen vrij maakten bij de geboorte. Er zijn weinig menschen, die zooveel reden hadden tot ontevredenheid". T h e a 1
meldt ook dat Lord C h a r l e s S o m e r s e t er niet tegen
opzag zich persoonlijk to bevoordeelen bij het verpachten
van land, en dat hij eveneens zich verrijkte door handel to
drijven in paarden met het g ouvernement.
G. H. Per r i s. (Blood and Gold in South Africa Pag 7).
„Wat betreft het karakter van het vroegere gouvernement
van de Kaapkolonie, behoeven wij slechts in het geheugen
to roepen dat het bewind, dat C on an D o y 1 e beschrijft als
zachtzinnig, zuiver en eerlijk, handelingen bevat als : de
afschafling vain de rechterlij ke Sri acht en de uitvoerende
macht der Kaapkolonisten en hare vervanging door de persoonlijke wetten van den gouverneur ; de opheffing van het
Hooggerechtshof ; de onderdrukking van de Hollandsche-
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taal in de gerechtshoven en andere takken van dienst, ofschoon van de bevolking geen andere taal verstond. Verder
het ontnemen van alle municipale rechten ; het toestaan
van omkooping van het bestuur der kolonie ; het werven
van gIottentotten als soldaten en politie en het gretige
gebruik, dat men van hen maakte om den burgers processen
op to dringen. Te recht zal men het met T h e a 1 eens zijn,
dat er weinig mensehen zullen zijn, die zooveel reden tot
ontevredenheid hebben als de Boeren".
Conan Doyle: (Pag. 12) „De Engelsehe regeering heeft
altijd de rechten van de inboorlingen op eerlijke en menschlievende wij ze willen reg elen".
Fortescue Carter (A Narrative of the Boer War
1882). ,,Wij hebben altijd gebluft op onzen r•echtvaardigheidszin teg enover de inboorlingen en op ons verlangen
om hen rechtvaardig to behandelen, terwij 1 wij door
onze handelingen slechts de bewijzen gaven van het
nietszeggende van ooze bewering. Voor den Engelschman
is het noodzakelijk zijn geweten to sussen, nadat hij
de Kaffers van hun land heeft beroofd. Wij maken
ons wij s dat wij het doen om de Kaff'ers to verbeteren en to verhinderen, dat zij onder elkander bloed
vergieten, maar tot die gedachte komen wij eerst, wanneer
wij zelf ons aandeel in het bloedvergieten hebben g ehad..."
„Eng elands politiek tegenover de inboorlingen. Het is een
politiek, die de oorzaak is geweest van meer bloedvergieten
in 7uid-Afrika, dan eenige andere daad. Deze politiek is
even onstandvastigg als het water; den eenen dag den
inboorling paaiende, den volgenden dag hem bestraffende ;
heden hem aansporende om kwaad to doen en morgen hem
straffende voor zijn misdaden; het eene oogenblik hem
ranselende en aan de ketting leggende, maakten zij het
andere oogenblik excuses voor de behandeling van zooeven.
Even spoedig als een overtuiging in iemands hersens kan
ontstaan, even spoedig is de inboorling er van overtuigd
geworden, dat de schitterende eigenschappen van den
Engelschman, trots zijn rechtvaardigheidszin en zijn oprechtheid, slechts bedrog zijn.... zijn oordeel is, naar ik meen,
O. E. II 9
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heden ten dage slechter dan het ooit to voren geweest is".
Dit is geschreven in 1882.
De ml van beschermer der inboorlin gen is in dezen
oorlog door de Engelschen zoo opgevat, dat zij, die, wanneer
zij zich neutraal hielden, niet het minste gevaar liepen,
gewapend werden „om zich z e 1 f to beschermen," juister
gezegd, om de Engelsche troepen to helpers beschermen.
Conan Doyle (Pag. 12). „Een ras van dapperen kan
de slachtofers op het slagveld vergeten ; maar nooit die,
Welke op het schavot gevallen zijn. Het waken van politieke
martelaars is de uiterste verbijstering van den politicos."
Het is wel to betreuren dat die teekenen van „uiterste verstandsverbijstering" zich nog zoo herhaald hebben. Men denke
aan Coetzee, Lotter, Scheepers en zoovele anderen.
Wanneer deze gerechtelijke moorden geschied waren vbor
de publicatie van het boek, zouden wij gewis de waarheid
er niet in to lezen hebben gekregen.
C on an Do y l e (pag. 14-15). „Mawr nu aan het
einde van hun grooten toch.t gekomen, na alle hinderpalen
van afstand, van natuur en van woeste vijanden, zagen de
Boeren juist datg ene, wat zij het minst beg eerden, wat zij
zoo ver gekomen waxen om to vermijden, n.l, de Britsche
vlag. De Boeren hadden Natal van binnen bezet, maar
Engeland had hetzelfde gedaan ter zee". (Ret minder fraaie
IIollandsch is van den vertaler van C o n a n Do y 1 e.) De
nets kwaads vermoedende lezer zal begrepen hebben, dat
Natal reeds door Engeland bezet was van uit Durban, Coen
de Boeren daar binnen vielen, komende over de Drakensbergen uit den Oranj e-vrij staat ; wat C o n a n Do y 1 e daarop
laat volgen : „het was enkel de verovering van Natal door
de Boeren, welke Naar de Britsche regeering er toe
bracht, het als een Britsche kolonie op to eischen," zal
hem voorkomen niet in strijd to zijn met het voorafgaande.
Immers men zou kunnen denken, dat Natal door de Engelschen
bezet was en in het bezit was van Engelschen, terwijl
Engeland verzuimd had het als een kolonie to erkennen.
Niets is echter minder waar dan dit ; want de Boeren
hadden zich reeds jarenlang gevestigd in de streek tusschen
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de Drakensbergen en de zee, hadden daar een republiek
gevormd, voordat het Engelsche bestuur er aan dacht om
tusschenbeiden to komen. Eerst later zond Engeland een
expeditie over zee om de Boeren uit Natal to verdrijven.
Eenige Engelsche handelaars hadden zich in Durban gevestigd
en dat was toen het punt van uitgang voor de Engelsche
expeditie. In het geheele binnenland van Natal was er
niet gene nederzetting van de Engelschen. De verklaring
voor deze expedite kan men eveneens bij C o n a n D o y 1 e
vinden ... , als men het weet (pag. 15). „In zekere mate
vas bet een merkwaardige episode, dit g eschermutsel van
soldatea met voortrekkers ; want bf^t kwam neer op de
afsnijding vaal den Boer van de zee en het beperken zijner
eerzucht tot het land" ; welk een verfijnd sarcasme en Welk
cen huiehelarij) ! „Was de strijd op andere wijze geeindigd,
dan zou een nieuwe en allicht geduchte vijand gevoegd
zijn bij de vlaggen der zeevolken." De goede lezer heeft
bij het lezen hiervan C on an D o y 1 e bedankt, dat hij zoo
goed van de Boeren dacht, dat hij hen in staat achtte niet
alleen om goed to vechten to land, maar ook geweldig to
worden ter zee, m.aar het is eigenlijk niets anders, dan een
anededeeliug van de reden, die Engeland er toe bracht de
Boeren uit Natal to verdrijven. Eerst Coen het den Engelschen bleek, dat de Boeren werkelij k Natal in bezit hadden,
sloeg hun de schrik om het hart en zonden zij de expeditie
nit. Men bezette eerst de kustplaatsen, om den invoer van
wapenen to beletten; men beweerde zelfs zekerheid to hebben
dat de Boeren kanonn en en oorlogschepen hadden besteld ;
eenige bevestiging van deze geruchten sehijnt er echter nooit
g ekomen to zijn.
Men ziet welke rechten Engeland had op Natal. Zij
bestonden absoluut niet en de Boeren zijn uit Natal gejaagd
op dezelfde onverantwoordelijke, onwettige en onheusche
wijze, als waarop zij op vele plaatsen door de Engelschen
verdreven zijn.
Co n an D o y l e (Pag. 18) „Vijf en twintig jaren lang
na de Zandrivierconventie (1852) hadden de burgers der
Transvaal sche Republiek een woelig en geweldadig bestaan
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gevoerd ; zij vochten onophoudelijk met de inboorlingen en
somwijlen met elkander. Nu en dan was er ook een kleine
botsing met het Hollandsche Republiekj e ten zuiden. Regeeringloosheid was er het gevolg van".
F r o u d e (Oceans Pag. 41) ... „gedurende twintig jaren
voor deze gebeurtenis (het rooven der diamantvelden in den
Oranje-Vrijstaat in 1871) was er een toestand van betrekkelijke vrede in Zuid-Afrika". Na de bespreking van het
tractaat van Zandrivier (1852) zegt hij (Pag. 46) : „Met eene
uitzondering, die ik straks zal aangeven, waren deze tractaten
in acht genomen gedurende 17 jaren, en het land kwam
tot rust. De troebelen op onze eig en grens hielden op,
het land kwam tot kalmte en had geen geschiedenis. De
nieuwe staten gingen niet achteruit, maar bloeiden. De
Boeren spreidden zich nit over een oppervlakte zoo groot
als Frankrijk. Zij legden hun twisten met de inboorlingen
bij, zonder veel to vechten. In Transvaal leefde een millioen
inboorlingen in vrede, to midden van hen, met hen werkende
en voor hen werkende".
Die uitzon dering, waarvan Fr o u d e gewaagt, betreft een
der meest belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van
Zuid-Afrika ; maar waarover G o n a n Do y l e verstandiger
vindt het stilzwijgen to bewaren, n.l. de roof der diamantvelden, to Kimberley. Er zijn weer dergelijke gebeurtenissen,
die toevallig (?) in zijn boek ontbreken. Fr o u d e noemt dit
geval dan ook „wellicht de schandelijkste bladzijde in de
jaarboeken van de Engelsche koloniale geschiedenis." Wij
moeten even terug gaan in de geschiedenis en ontmoeten
dan tevens een ander staaltje van 00 n a n Do y 1 e's vergeetachtigheid (waar hij het nuttig vindt).
In het tractaat van Zandrivier had Engeland zich plechtig verbonden zich niet to zullen mengen in geschillen tusschen Boeren en inboorlingen en, (vervolgt F r o u d e pag.
46) „het aan hen over to laten, of zich als een scheidsmuur
to plaatsen tusschen onszelf en het binnenland van Afrika,
Of ten onder to gaan, zooals algemeen als waarschijnlijker
werd beschouwd, in den ongelijken strijd met de krijgshaftige Hafferstammen, die hen in aantal oneindig overtrof-
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e'en.... Maar over het geheel was hun wijze van optreden
tegenover de inboorlingen niet zonder succes. Er hebben
geen opstanden plaats gegrepen van zwarten tegen blanken
in Transvaal. Het gezag bleef gehandhaafd zonder schrikaanjaging en zonder strengheid. Tooneelen, zooals de nit-.
roeiing van Bangalalabele'stam in Natal of de moordpartij
to Koegas, die de Kaapkolonie ontsierde in 1878, zijn nooit
geeveuaard in de onafhankelijke Hollandsche stater... Toen
wij den oranje-Vrijstaat verlieten, lieten wij den Boeren
als aandenken een niet bijgelegd g eschil over de grensreg e1 iug meet de Basoeto's. Wij hadden er g enoeg van zelf met
hen to g aau vechten, en wij lieteu het over aan den President en den Vidksraad to Bloemfontein, de g esehillen bij
to ieggen, als zij er kans toe zagen. Zij konden het niet
op vredelievende wijze vinden. In 1865 brak de oorlog nit
tusschen den oranj e- Vrij staat en de zoneu van M o s h e s h.
Deze duurde vier jaren en eindigde, omdat de Basoeto's niet
lang er weerstand bieden konden ; toen stelden zij zich onder
Britsehe bescherming, en, p 1 e c h t i g e v e r b i n t e in i s s e n
t e n s p ij t, kwamen wij eigenmachtig tusschenbeide . .
het tractaat van 1852 werd hernieuwd to Aliwal-Noord in
189, met hernieuwde verzekering dat de woordbreuk geen
precedent zou zijn voor verdere in menging . . . Wellicht
zoude het ook niet g eschonden zijn als ons niet een nieuwe
verleiding in den weg gekomen was . . . De inkt van het
verdrag van Aliwal-Noord was nauwelijks droog toen er
diamanten in groote hoeveelheden werden ontdekt in een
district, dat wij zelf beschouwd hadden, als een deel van
het gebied van den Vrijstaat, voordat wij ons het eerst
daaruit terugtrokken, en dat sedert onafgebroken door Vrijstaatsche ambtenaren beheerd was . . . Het besef ontstond
dat de schoonste diamantmijnen ter wereld niet verloren
moesten gaan voor het Britsche IRijk. Men ontdekte dat
de streek, waar deze gevonden werden, in het geheel Been
deel uitmaakte van het gebied van den Vrijstaat, en dat
het behoorde aan een opperhoofd der Grikwa's, genaamd
W a t e r b o e r . . . Men beschuldigde de Boeren dat zij dezer
bestolen hadden . . . ,De Boeren werden verj aagd. Zij boden
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geen weerstand, maar zij zwichtten onder protest voor de
overmacht, en van dien dag of is geen Boer in staat geweest
geloof of vertrouwen to schenken aan Engelsehe geloften .. .
Wij waren uitgegaan als kampioenen voor den verdrukten
W a t e r b o e r. Wij gaven aan W a t e r b o e r en zijn Grikwa's
een tiende gedeelte van het gebied. Wij behielden den rest
en al wat van waarde was voor ons zelf . . . Maar, zelfs al
wares de rechten van W a t e r b o e r ook werkelijk zoo
onbetwistbaar geweest als zijn vrienden voorwendden, wij
hadden ons bij eede verbonden ons niet meer to mengen
in dergelijke kwesties, zoo duidelijk als bij mogelijkheid
woorden het kunnen uitdrukken. Ons gedrag zou niet zoo
onverdragelijk geweest zijn, als wij ons eenvoudig beroepen
hadden op onze meerdere kracht als wij den Boeren eenvoudig verteld hadden dat wij de diamanten moesten hebben
en het plan hadden ze to nemen ; maar wij vergiftigden de
wond, die wij toebrachten en rechtvaardigden ooze handelwij ze door ons aan to stollen tegenover de wereld als de
beschermers van de rechten der inboorlingen . . ." (pag. 50)
„Het werd later bewezen voor de reehtbank to Kimberley
voor den Oflicier van Justitie S t o c k e n s t r o o m, dat
W a t e r b o e r nooit eenig recht op den grond had bezeten,
maar teruggegeven werd het land natuurlijk niet."
En wat zegt C on an Do y l e? (Hollandsche uitgave
pag. 17). „Welke historische grieven Transvaal ook moge
hebben tegen Groot-Britanj e, wij kunnen ten minste, behalve
misschien in eon zaak, aanspraak makeu op een zeer zuiver
geweten in onze handelingen tegenover den Oranj e-Vrij staat.
Zoo werden dan in 1852 en in 1854 de forsche staatjes
geboren welke bij machte zijn gebleken om althans voor
een tijd, de gezamenlijke strijdkrachten van het rijk de
spits to bieden". Geen woord er over om duidelijk to
maken in Welk ,, ne" zaak het geweten van Groot-Britannia
tegenover den Oranje-Vrijstaat niet zuiver kon zijn. De
van nets wetende lezer komt onwillekeurig op de gedachte,
dat het eene bewering is zonder bijgedachte, en dat C o n a n
D o y 1 e bedoelt „dat het geweten tegenover den Oranj eVrijstaat in alle opzichten zeer zuiver is, maar dat het
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wel mogelijk is dat er een geval bestaat, waarin dit niet
zoo absoluut waar is, maar dat dit in elk geval een zeer
onbelangrijke g ebeurtenis is, aangezien C o n a n Do y l e
Naar niet kept. Dit is nu de gewone manier van behandeling der geschiedenis door C on an Do y 1 e!
En hoe wordt de schandelijke annexatie in 1877 verdedig d ? (pag. 18) „Een woeste Kafferstam bedreigde hen
nit het Noorden en de Zoeloes uit het Oosten. Het was
ene overdrijving to willen beweren, dat de inmenging der
Engelschen de Boeren redde, want niemand kan de krij g sg eschiedenis der Boeren nalezen zonder to zien, dat zij ten
voile opgewassen waren tegen de Zoeloes en Sekoekoeni
tezamen. Naar in elk geval stand een geduchte naval voor
de dear".... ,,Sir They ^ pbi1 us Shepstone, de Britsehe

(-ommi.ssaris, I oste alle vraag stukken na een onderzoek van
drie maandeii «p, door de formeele inlijving der B:epubliek .. .
Zoo bracht het jaar '77 en volledigen omkeer der Zandrivier-Conventie to weeg .... Toen ter tijd scheen_ er geen
sterke strooning tegen de inlijving to bestaan."
En wat is de waarheid ; Dat reeds voor de annexatie
in 1877, het g esehil met Sekoekoeni door de Boeren was
bijgelegd, terwijl het aan S he p s ton e bekend was, dat
men zich verstaan had met Sekoekoeni, en dat er g een
iv val dreigde van woeste KafEerstammen uit het Noorden
en uit het Oosten. C on an Do y 1 e zelf geeft toe dat het
belachelijk is, to meenen dat de Boeren niet opgewassen
zouden g eweest zijn tegen de Zoeloes en Sekoekoeni, maar
cook dit is wijsheid, die hij heeft opgedaan door de ondervinding in dezen oorlog ; want het was wel degelij k een
argument van S h e p s to n e en er waren in dien tijd werkelijk
Engelschen, die meenden, dat de Boeren de grootste reden
tot dankbaarheid hadden tegenover Engeland, dat hen
gered had van een wissen onderg ang door de annexatie
van hun land.
En dat er geeu sterke strooming tegen de inlijving
bestond, is eveneens on juist. De Boeren waren niet zonder
reden verbaasd over het onverwachte gedrag van Eng eland
en zij waxen in het minst niet voorbereid om tegenstand
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to kunnen bieden. Deze zou dan ook onder deze omstandigheden geheel nutteloos zijn geweest en het verzet zou zonder
twijfel uitgeloopen zijn op een geheele vernietiging van de
weerbare kracht van het Boerenvolk. De uiterlijk kalme
berusting der Boeren in de annexatie was hun reddimg en
het was voornamelijk to danken aan den persoonlijken
invloed van Kr u g e r, dat de Boeren zich stil hielden, totdat
de dag aangebroken zou zijn, waarop dit niet weer noodig
was. Dat Kruger het land niet verliet, maar tijdens het
Britsche bestuur beproefde de leiding in handers to houden,
strekte hem dus tot eer en niet tot schande, en in dit feit
ligt geenszins de bekentenis van K r u g e r, dat hij zich
neerlegde bij den nieuwen toestand en nog minder dat hij
dezen goedkeurde. Hij is in '77 en '78 tweemaal in Engeland
gekomen om het herstel to bepleiten van de Zuid-Afrikaansche
Bepubliek. Te vergeefs. Drie jaren heeft hij de Boeren
in bedwang gehouden en hen tot kalmte aangemaand. Hij
was er afkeerig van om met geweld op to treden, waar er
nog kans was zonder bloedvergieten het herstel to bewerken
en die leans bestond. G l a d s t o n e had herhaalde malen
verklaard, dat zelfs wanneer Transvaal meer waard was,
dan het bij de annexatie gebleken was to zijn, hij Loch de
annexatie als jets onbehoorlijks zou blijven brandmerken
en alles doen, wat in zijn vermogen was om het onrecht
to herstellen, omdat de annexatie verkreg en was op oneerlijke wijze. En Coen Glad s tone zelf aan het bewind
kwam, had K r u g e r het recht om to verwachten, dat hij
zijn woord gestand zou doers. Aan den anderen leant verwachtte K r u g e r, dat het Engelsche gouvernement de
beloften zou nakomen, waartoe S h e pt o n e zich verbonden
had. Laten wij eerst zieD wat C o n a n D o y 1 e er van zegt.
(Pag. 19). „Maar Engeland had aitoos tegenspoed in
Zuid-Afrika gehad en bij deze gelegenheid erger dan bij
elke vorige". „Tegenspoed", Welk kenschetsend woord ! Zoo
noemt men het, wanneer woordbreuk niet door buitengewoon
succes wordt gevolgd. „Zonder kwade trouw enkel door
getalm en afleiding elders waren de beloften, die men
gedaan had niet aanstonds ten uitvoer gelegd". „Niet
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aanstonds" men had er den tijd voor gehad van '77 tot 1881 !
Die tijd schijnt to kort voor een Engelschman om aan zijn
beloften gevolg to geven. En dan „gees kwade trouw
maar enkel getalm en afleiding elders" en toch hadden de
Boeren niet stil gezeten en waren blijven protesteeren en
was K r u g e r een paar moral naar Engeland g ereisd om
persoonlijk zijn invloed bij het Engelsehe gouvernement to
doen gelden ; men had hem steeds met een kluitj e in het
net gestuurd. Men heeft de Engelschen er waarlij k wel
aan herinnerd, dat zij beloften op zich hadden g enomen !
„Hadden de Transvalers maar gewacht, dan zouden zij hun.
Volksraad en al hunne overlge wensehen hebben zien
inwilligen". Jawel „hadden zij maar gewacht !" Maar
hoelaug haddei_i zij al niet gewacht :' En bestc_ ^nd cv g en
gevaar dat hoe langer zij wachtten, hoe geringer de kans
werd op de vervulling van de door Engeland gedane beloften
Het was immers een door het Britsehe ministerie openhjk
verkondig de meening, dat het absoluut onwaar was, dat de
Boeren ontevreden waren met het Engelsch bewind en dat
het sleehts enkele heethoofden waren, zooals K r u g e r, die
anders dachten, en dat het juist nit de kalme berustin g
van het Boerenvolk ten duidelijkste bleek, dat er van
ontevredenheid g een sprake kou zijn en dat zooals 0 on a Ii
D o y I e zegt „alle kenteekenen er op doelden, dat het yolk
wits oordeelkundig bej egend, rustig onder de Britsehe vlagg
in zijn nieuw noodlot zou berusten." En was het ook niet
deze overweg ing, die G l a d s t o n e er toe bracht, toen hij
aan het bewind kwam, om ook zelf er zich bij veer to
leggen en ,geen verandering to brenggen in den toestand van
annexatie P
En dan wat een belachelijke voorstelling heft G o n a n
Do y 1 e van de wensehen der Boeren en hun hunkeren
naar onafhankelijkheid ! Het is alsof de Burgers slechts
behoefte hadden aan een volksraad en een kop koilie. „De
Burgers zijn een huiselijk yolk. Nu en dan houden zij er
van een k.op koflie to drinken met den bewindsman, die
het tracht to regeeren . De 300 pond per jaar welke de
Republiek haren President voor kofegeld bewilligde, is
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geen ledige vorm. Een wij s beheerder zou de maatsehappelijke en dexnocratische gebruiken van dat yolk zich eigen
gemaakt hebben. Sir T h e op h i ins She p stone deed zulks.
S i r O w e n L a n y o n niet. Er was geen volksraad en geen
kole ; de volksontevredenheid verergerde met den dag ".
S i r O w e n L a n y o n „Oude lange Jan", zooals de Boeren
hem noemden, dronk dus Been koffie. Dit belangrijke feit
is echter in de annalen van de gesehieden is niet opgeteekend.
„Dat in deze inlijving .... Groot-Brittanje .... geen
tastbaar geldelijk eigenbelang to behartigen had." Deze
zin is een ietwat onjuiste vertaling voor „Great Britain
had no possible selfish interest in view" dat feitelijk
zeggen wil dat Groot-Britannia onmogelijk Naar eigen
belang op het oog kan gehad hebben, toes. zij Transvaal
annexeerde. Geen eigenbelang ? Vermoedelijk heeft Engeland
dan nit pure menschlievendheid Naar eigenbelang over het
hoofd gezien en zich en Naar g oeden naam benadeeld.
„In. die dagen Loch waren er nog geen Randmijnen
en in het geheele land was er volstrekt niets dat den
meest inhalige zou hebben kunnen verlokken." Voor een.
Engelschman schijnt er derhalve niets to bestaan, dat den
meest inhalige zou hebben kunnen verlokken, om eenige
landstreek to annexeeren, dan het bestaan van goudmijnen.
Was C o n n Do yl e wel bij zijn positieven Coen hij dezen
onzin opschreef of heeft hij wellicht verwacht, dat zijn
lezers slechts zouden behooren tot de rubriek van hen, die
niet het voile bezit van hun zintuigen hebben? Waarom
spreekt men in Engeland steeds van ,,Groot-Engeland"? en
waarom veracht men hen, die den oorlog niet verdedigen,
door hen nit to schelden voor pro-Boers en Klein-Eng elschen ?
is het niet omdat de Jingo's er de grootste zaligheid in
vinden, „om de wereldkaart rood to kleuren" ? Is het niet
hun streven om to waken, dat alle landen en volken van
de weldaden zullen genieten van Britsche opperheerschappij
Niets is in de oogen van de Engelschen onafscheidelijker
van nationale grootheid, dan de voortdurende uitbreiding
van het Engelsche grondgebied, en dan wil C o n a n Do y 1 e
on s lateu gelooven dat Groot-Britannia geen eigenbelang
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adres van Engeland, dat het slechts landen inpalmt, wanneer
er dianiantmijnen, goudmijnen of andere heerlijkheden zijn,
laten wij voor rekening van C o n a n D o y 1 e; maar laat
ons eens hooren wat F o r t e s c u e C a r t e r zegt van de
aanwezigheid van goud in Transvaal in 1877. Zijn boek
werd geschreven in 1882 en door zijn langdurig verblijf in
Zuid-Afrika is hij een betrouwbare Bids, omdat hij als het
ware getuige is geweest van alle wederwaardigheden in die
dagen. (F o r t e s c u e C a r t e r. A Narrative of the Boer
War pag. 27).... „Maas de beweegreden, die Engeland
noopte tot annexatie was, geloof' ik, dezelfde als toen zij
met beg eerig e oog en den blik wendde op de diamantvelden ,
en ten slotte roofde zij van de Boereii hun stukje grondgebied. Het was hebzucht en de lust tot veil winstbejag.
Deze keer vas het goad, dat on ze beg eerten opwekte. De
ontwikkeling der goudvelden in ^rransvaal deed verwachtingen ontstaan met betrekking tot hun waarde, die waarschijnlijk wel nooit in vervulling zullen komen" ("wel een
karakteristieke meening voor het j aar 1882!) „maar de
verwachtingen waren voldoende om ons aan to trekkers. Is
het overeen to breng en met de wij ze waarop wij sedert
onheuchelijke tijden de Boeren in Zuid-Afrika hebben
bejegend, dat onze tusschenkomst of annexatie van het
land het uitvloeisel vas van onze liefde voor de Boeren?
Als het zoo was, dan was die ].iefde wel plotseling ontstaan
en in elk geval gelijktijdig onstaan met de inlichtingen,
die wij in Engeland ontving en, dat er loonend g oud to
vinden was in dat land".
Conan Doyle (Pag.19) „Aan de handelwijze der Britsehe
Regeering lag er niets laaghartigs ten grondslag, ofschoon zij
voorbarig en onoordeelkundig moge geweest zijn". (Natuurlijk
was Engeland niet to laken, dat is het immers nooit !)
C o n a n D o y l e noemt de handelwijze her „voorbarig en
onoordeelkundig" „premature and injudicious". Ret is misschien niet onaardig er op to wijzen, dat C o n a n D o y 1 e
deze handelwijze eerst anders beoordeeld heeft. Oorspronkelijk
stond er (zie „The great Boer War") ,,injudicious and high-

handed" onoordeelkundig en willekeurig, eigengerechtigd.
Op deze kwalificatie past heel goed, wat daar onmiddellijk
op volgt. „In December 1880 stonden de Boeren op", maar
in het nieuwe boek van hem heeft hij nog een zin er tusschen gelast. „The War in South Africa" Pag. 18 (fbilandsche uitgave zie pag. 19 en 20).
„Men heeft eenige reden om to gelooven, dat indien de
inlijving uitgesteld ware geworden, zij later zou zijn tot
stand gebracht krachtens een verzoekschrift van de meerderheid der Transvaalsche Burgers". Tot die ontdekking
kwam Co n a n Do y l e in het jaar, dat hij in Engeland
doorbracht. Wanneer men niet wist dat hij dezen zin er
later had ingelascht, zou men den sprong in zijn gedachtengang niet goed kunnen begrij pen, want het is wel wonderlijk om in den eenen zin to zeggen, dat wanneer de inlijving
niet ggeschied vas, de Burgers er zelf om zouden hebben verzocht, en onmiddellij k daarop to laten volgen : „in December
1880 stonden de Boeren op. Elke Boerenhofstede zond hare
scherpschutters uit . . ." Geen betere weerleg ging voor den
ing elaschten zin, dan de zinnen, die er op volgen. Het waren
niet enkele Boeren, die opstonden, neen, elke hoeve zond
hare scherpschutters uit.
Dat men ook niet verwachtte, dat de annexatie zou
geschieden zonder tegenstand, kan blij ken uit de toespraak,
die de opperbevelhebber Sir Art h u r C u n n in g h am
richtte tot de troepen in Transvaal, onmiddellij k na de
annexatie. (zie F o r t e s c u e C a r t e r Pag. 29) „Het doet mij
genoegen, dat de oorlog is vermeden geworden, aangezien
Been soldaat, als men het vermijden kan, er naar verlangt
om to vechten, vooral niet tegen ziju witte broeders".
Conan Doyle (Pag. 20) „De nederlaag van Maj ubaheuvel werd gevolgd door de volledige capitulatie van het
ministerie van Gladstone; zij was of de meest laaghartige of
de meest grootmoedige regeeringsdaad in de nieuwere geschiedenis... eene enornae Britsche strijdmaclit beyond zich ter
plaatse en haar generaal verklaarde, dat hij den Vijand in de
palm zijner hand hield ... zag het er uit als of de vijand zonder
veel moeite zou kunnen worden verpletterd ... Het Britsche
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publiek was ook van die meening ; Loch stored het toe, dat
men het opgeheven zwaard vallen liet . was de beweegreden ontwijfelbaar een zedelijke en Christelijke. Men grog
nit van de overweging dat de inlij ving van Transvaal klaarblijkelijk een onrechtvaardigheid vas geweest. Dat de Boeren
aanspraak hidden op de vrijheid waarvoor zij gestreden
hadden en dat het onwaardig was voor een groot yolk, om
een onrechtvaardigen oorlog voort to zetten terwille van
mili.taire weerwraak . . ."
Dat de daad van G 1 a d s t on e g een laf hartigheid was
en ook niet uitsluitend een daad van grootmoedig heid, daarvoor zijn verschillend e getuigenissen aan to halen, die zelfs
Con a i1 D o y ] e we i a is () v ertu ig end zal willen aannemen.
Ook was het niet waar, dat z^j liiet gewaardeerd werd ;
integ endeel heeft, ten onrechte, bij de Boeren de overtuiging
bestaan, dat G l a d s t o n e gehandeld had uitsluiten4 op moraliteitsgronden en zij hebben integendeel doze daad ZOO
bovenmate g ewaardeerd, dat het hun oordeel omtrent Engelsche handelingen heeft beneveld. Tot vlak voor den oorlog
heeft er bij de Boeren de besliste overtuiging g eheerscht,
dat, „als de Koning in van Engeland alles moist, zij niet zoude
gedoogd hebben dat het onrecht g eschied was". Maar de
daad van G l a d s to n e heeft ook in andere opzichten voor
Engeland practisch nut g ehad. Men wise, dat de Oranj eVrijstaat op het punt stond, de Transvalers to hulp to
snellen. Men wist, dat de gevoelens in de Kaapkolonie zoo
sterk spraken voor hun stamverwante broeders in het Noorden,
dat de Engelsche regeering het niet waagde om hare troepen
over Kaapstad to expedieeren, en het deed over Natal. Men
meende verder bewijzen to hebben van verbintenissen, die
Transvaal had aangegaan met Europeesche mogendheden,
die Naar zouden bijspringen, wanneer de nood aan den man
was. Daarbij kwam nog het gevaar voor verwikkelingen
elders, zoodat het ministerie op utiliteitsgronden meende to
moeten besluiten, zich niet in een uiterst gevaarlijken oorlog
to wikkelen in Zuid-Afrika, die de afwikkeling der strijdvrag en elders ten voordeele van Engeland zoude hebben in
den weg gestaan. Engeland mocht op dat oogenblik zelfs
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geen gedeelte van haar strijdkrachten vast leggen in een
zoo verwijderd gedeelte der wereld.
Laat ons eerst hooren wat the Right Honorable Jo s e p h
C h am b e r l a in den 7 Juni 1881 in Birmingham gesproken
heeft.
„De Boeren zijn niet van nature een oorlog zuchtig yolk.
Zij erfden van hun voorvaderen . . . de mannen die zich in
Holland vrij vochten van de onderdrukking van Ph i l i ps II
van Spanje . . . hun onoverwinnelijke liefde voor de onafhankelijkheid en de vrijheid. Zijn het niet eigenschappen,
mannen van het Eng elsche ras waardig, en is het tegen
eon dergelijke natie, dat wij g eroepen zijn op to treden,
om de beslissing aan de wapenen over to laten ? Doze maunen
hebben zich neergezet in Transvaal om vreemde heerschappij
to ontvluchten. Zij hadden vele punten van twist g ehad
met de Engelschen ; zij verlieten huffs en haard in Natal,
zooals de Engelsche puriteinen Eugeland verlieten voor de
vereenigde Staten, en zij stichtten een kleine republiek op
zichzelf in het hartje van Afrika. In 1852 maakten wij een
verdrag met hen en wij stemden toe hun onafhankelijkheid
to eerbiedigen en to garandeeren en ik vraag of order doze
omstandigheden het mogelijk is dat wij een geweldadige
annexatie van het land in stand kunnen houden, zonder
gevaar to loopen aangeklaagd to worden van medeplichtigheid aan, ik zal niet zeggen aan rationale dwaasheid,
maar ik zeg aan een nationalen misdaad."
En wat was het oordeel van Lord R a n do 1 p h C h u rchill?
Doze zeide „dat zonder twijfel de Boeren verslagen
hadden kunnen worden en het Britsehe gouvernement
Transvaal had kunnen terugwinnen, maar dat het dan even
zeker de Kaapkolonie verloren zou hebben. De Hollandsche gevoelens in de Kaapkolonie waxen zoo in opstand
gekomen tegen al wat zij beschouwden als eon onrechtmatige, trouwelooze en willekeurige bejegening van de vrije
Hollandsche Afrikaners van Transvaal, dat de uiteindelijke
triomf der Britsche wapenen, steunende op kracht alleen,
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de kolonie voor eeuwig en hopeloos zon hebben vervreemd
van Groot-Britannia."
En wat zegt C o n a n D o y 1 e van de overeenkoinst, die
er na den oorlog gemaakt werd tussehen Engeland en
Transvaal? (pag. 22).
„De aanhankelijkheid der Engelsch sprekende kolonien
(werd) op een harde proef gesteld ... , en Loch bevonden
zij zich door de handelwijze der Britsche regeering onder
eon burg erij, die de nederlaag had geleden. Het was good
en wel voor den burger van Londen om zijn gekwetsten
trots to streelen met de g edachte, dat hij een grootmoedige
daad had verricht, maar anders stond het met den Britschen
kolonist van Durban of Kaapstad, die.... in de g emaakte
regeling tegeuover zijn Hollandsehen buurman een veriledering had onderg aan. De eindregeling had eon onverkwikkelijke gewaarwording van wrok aehtergelaten. De
Britsehe Afrikaander heeft met een hartstocht welks intensiteit in Engeland nooit is bevroed, gehaakt naar de uren
der v ergelding " .... .
„Dat de Hollandsche Republieken niet enkel gelijkheid
der rassen beg eerden maar een overwegend Hollandsch ras
iu Zuid-Afrika verlangden," is ook eon fictie, die C o n a u
D o y 1 e gelieft verder aan to kweeken. Hij wil ons zelfs
doen gelooven, dat tijdens de onderhandeling en de Boeren
volijverig waren zich voor to bereiden op eon aanvallenden
oorlog. Hij gelooft echter blijkbaar zelf niet wat hij daar
zegt, want zijn geheele boek zou onnoodig geweest zijn,
wanneer hij voor deze bewering eon enkel bewijs had kunnen
aanhalen. Eon enkel bewijs voor de aanvallende bedoeling
der Boeren, en voor het besliste plan der Transvaalsche
regeering om Engeland nit Zuid-Afrika to verdrijven zou
voldoende zijn geweest om den geheelen oorlog voor Engeland
to rechtvaardigen. Het geheele book van C o n a n D o y 1 e
dient immers slechts om den volken to bewijzen, dat
Engeland het recht had den oorlog to beginnen, of hover
nog, dat de oorlog aan Engeland is opgedrongen. Ook
hier zijn de bewijzen en beweringen van Con a n D o y 1 e
ubsoluut waardeloos, omdat zij weersproken worden door feiten.
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De ons toegestane plaatsruimte noopt ons, de verdere
bespreking van het boek van C on an Do y l e pier to
staken. Wij zijn slechts gevorderd tot de eerste 22 bladzij den van de Hollandsche uitgave en hebben dus niet eens
het eerste hoofdstuk volledig behandeld. Wij hebben er
de voorkeur aan gegeven het boek op den voet volgende,
aanmerkingen to makers, waar het ons voorkwam, dat aanmerkingen het meest op Naar plaats zijn. Om alle onj uistheden aan de kaak to stellen, zouden wij nog veel uitvoeriger
hebben moeten zijn. Het zou wellicht belang kunnen
hebben zoo uitvoerig to zijn, maar het is de vraag of de
lezer zoo g oedg unstig zou zijn g ebleven om ons in onze
bespreking to volgen. Wij hebben ons daarom bepaald tot
het meest belangrijke. Wij hadden ook her en daar een
greep kunnen doen uit het boek, de beweringen van C o n a n
D o y 1 e in de verschillende hoofdstukken aan kritiek onderwerpende, maar het gevolg daarvan zou geweest zijn, dat
de minder welwillende lezer niet overtuigd zou zijn geworden
van het absolute van C o n a n Do y 1 e's onoprechtheid. Het
is ook wel to vergeven, dat iemand die niet op de hoogte
van de zaken is, allicht tot de conclusie komt, dat een
bewering, als zou men „op elke bladzijde aanmerkingen
kunnen waken", cum grano salis moet worden opgevat. „Als
de criticus aanmerkingen had kunnen waken, zou hij het ook
wel gedaan hebben", is de gewone redeneertrant. In voile
oprechtheid beweer ik, dat men het g eheele boek door, op
elke bladzijde eerder meer dan minder aanmerkingen kan
maker, dan ik hier geinaakt heb op de 22 eerste pagina's.
Ik hoop in de gelegenheid to zijn dit later to bewijzen.
Gaarne zou ik nog hebben stil gestaau bij de onware
voorstelling van zaken over den toestand na 1881, zooals
C on an Doyle het beschrijft op pag. 23. Tot mijn spijt
moet ik dit laten rusten. Nog even een paar aanmerkingen
echter over het einde van het eerste hoofdstuk (pag. 23)..
„De naam van den Staat werd Coen veranderd van Transvaal
in Zuid-Afrikaansche Republiek, een verandering welke
onheilspellend doelde op uitbreiding in de toekomst" ! De
lezer wete, dat de naam „Zuid-Afrikaansche Republiek", de
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naam was van Transvaal sedert het jaar 1852; dat de
grondwet van 1864 de „grondwet van de Zuid-AfrikaanscheRepubliek" was, en dat eerst in 1881 in de conventie de
naam voorkwam van „Transvaal" en dat in de conventie
van 1884 zoowel „Transvaal" als „Zuid-AfrikaanscheRepubliek." worden genoemd voor hetzelfde rijk. Co n a n
Do y 1 e zou niet weten_ dat in 1852 het Britsche gouvernement
de onaf hankelij kheid g egarandeerd had aan het land aan
de overzijde van de Vaal onder den naam van Zuid-Afrikaansche-Republiek P!
En dan de suzereiniteits-kwesti.e.
( Pag. 24). „Deze suzereiniteit werd in_ de inleiding der
cerste (onventie vermeld, maar niet in de tweede conventie.
Was die suzereiniteit daardoor opg eheven of niet :' De
bewerin g der Britsche reg Bering is, dat enkel de bepaling en
veranderd werden en dat de inleiding g ehandhaafd bleef
voor beide convention.... Daarenteg en beweren de Boeren,
dat er ook een inleiding is voor de tweede conventie Welke
dus, zou men zeggen, de plaats inneemt der eerste."
Hierop volg t in de Hollandsche uitg ave : „De waarheid
is dat de geheele discussie onvruchtbaar blijven moet ... .
of dat toezic.h tsrecht van Engeland gelij k staat met een
suzereiniteit of niet, daarover voeren de internationale
rechtsgeleerden akademisch debat. Wat van belang is, is
het feit, niet het woord". En nu vergelijke men het
facsimile van de conventie van 1884, zooals het is gereproduceerd als bijlage in „De Eeuw van Onrecht". „A Convention
concluded between Her Majesty the Queen etc. etc. and
the South African Republic."
Wanneer men de moeite wil nemen het stuk to lezen,
dan zal het blijken, dat de suzereiniteit zonder eenige
kwestie door Engeland is prijs gegeven, zoodat het onwaar
is dat daarover akademische discussies gevoerd werden.
Dat is reeds daarom overbodig, omdat in de eerste plaats
Graaf D e r b y zelf, die het contract gesloten heeft, met
den vertegenwoordiger der Zuid-Afrikaansche Republiek
het feit erkend heeft. In zijn brief „aan de Heeren K r u g e r,
D u t o i t en S m i t" ter begeleiding van het ontwerp der
O. E. II 9
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nieuwe Conventie, schreef Graaf D e r b y „Downing Street
15 Februari 1884.... sub. 4.... Door de weglating van die
Artikelen der Conventie van Pretoria, waarbij aan Hare
Maj esteit en aan den Britschen Resident zekere bij zondere
bevoegdheden en ambtelijke verrichtingen toegekend waren,
in verband met het binnenlandsch bestuur en de buitenlandsche betrekkingen van den Transvaal-Staat, zal het
aan uwe Regeering overgelaten worden, het land zonder
tusschenkomst to regeeren, zijn diplomatiek verkeer to regelen
en zijn buitenlandsche politiek in to richten, die alleen
onderworpen zal zijn aan de bepaling, omschreven in Artikel4
van het nieuwe ontwerp, dat geen verdrag met een vreemden
Stcaat van kracht zal zijn, zonder de goedkeuring der Koningin".
Chamberlain zelf erkent 8 Mei 1896: „Wij mogen geen
aanspraak maken op, en wij hebben ook Been aanspraak
gemaakt op het recht ons to m engen in de aangelegenheden van Transvaal. Onze rechten voortspruitende nit de
Conventie, zijn beperkt tot het geven van vriendelijken
raad, maar wij moeten er ons bij neerleggen, wanneer deze
niet aangenomen wordt of verworpen wordt." De suzereiniteit, die voorkwam in de Inleiding tot de Conventie van
1881 is toen door Graaf D e r b y persoonlijk geschrapt, en
deze Inleiding is vervangen door een nieuwe bij de Conventie
van 1884. Er zijn Engelschen, die willen volhouden, dat
de Boeren, die in 1881 de suzereiniteit van Engeland erkend
hebben, door deze daad de suzereiniteit hebben erkend voor
de eeuwigheid, een bewering, die to dwaas is om er bij
stil to staan ; maar er is niets zoo dwaas of het kan in
Engeland als argument gebruikt worden. Merkwaardig is
het echter wellicht voor de Engelschen om to vernemen,
dat Lord Sal is bury zelf in The House of Lords den
17 den October 1899 heeft verklaard „dat President Kruger,
ten einde de schrapping to verkrijgen van het woord „suzereiniteit", belangrijke opofferingen zich getroostte aan grondgebied en andere zaken (Mr. K r u g er made considerable
territorial and other sacrifices)." Ret is van algemeene
bekendheid dat Sir Edward C 1 ark e, de beroemde rechtsgeleerde, als parlementslid zich ten sterkste kantte tegen
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het optreden van C h a m b e r 1 a i n, die in zijn „Despatch
of October 16 th 1897" verklaard had „dat H. M. suzereiniteit
nog bestond en dat dit feit de handelingen van GrootBritannie rechtvaardigde in Naar weigering om kwesties
aan arbitrage to onderwerpen."
Maar wij hebben ook C on an Do v 1 e zelf als getuige.
Wat hij in de Hollandsche uitgave van „The War in South
Africa" zegt, hebben wij hierboven reeds vermeld. Maar in
zijn oorspronkelijk werk „The Great Boer War" staat ditzelfde niet to lezen, maar integendeel iets gansch anders.
Daar zegt hij (pag. 24) : „Dit punt is z66 moeilijk to beoordeelen, dat het mij vuorkomt bij uitstek een van die kwesties
to ziju, die men moet onderwerpen aan de beslissini; van
een rechtbank van vreemde juristen of wellicht aan het
Hoogg erechtshof van de Vereenigde Staten. Mocht de beslissing vallen ten uadeele van Groot-Britannia, dan zouden
wij dit moeten aannemen als een kastijding en als een
geschikte bestrafng voor de zorgeloosheid van den vertegenwoordiger, die in g ebreke bleef ooze meening begrij pelijk
to maken. C a r I cy 1 e heeft gezegd, dat een politieke misdaad altij d eindigt in een g ebroken hoofd van den een of
van den ander. Ongelukkiger wijze is die „iemand" meestal
„iemand anders". Wij hebben de geschiedenis gelezen van
de politieke misdaden, slechts al to snel zullen wij komen
aan de gebroken hoofden. Dit dan is een overzicht van
wat b ebeurd is tot aan de onderteekening der Conventie,
•die uiteindelij k de positie van de Zuid-Afrikaansche Republi.ek heeft gevestigd of in gebreke is gebleven Naar to
vestigen. Wij moeten nog de groote kwesties ter zijde laten
en neerdalen tot de binnenlandsche aangelegenheden van
dien kleinen Staat en meer in het bijzonder tot de reeks
van gebeurtenissen, die de gemoederen van on s yolk meer
dan lets anders, sedert den Indisehen opstand, heeft
bewogen en die onze wapenen heeft verootmoedigd, zooals
zij nog nooit verootmoedigd zijn in deze eeuw."
Dit is het einde van het oorspronkelijk geschreven
eerste hoofdstuk van het boek van C o n a n D o y 1 e.

BOVEN
POOR

TOP N AEFF.

Zij woonde met Naar dochter M a r i e, in 't stille, grijze
huffs, dat stond, als een deftige doode, tusschen de levendig,.
roodgedakte huisj es in de dorpsstraat. 's Morgens bewoog
het kalm vertier-van-in-en-uitgaan der huisj es de rustige
straat, die 's middags droomde met 't heerenhuis mee. En
's avonds was het in heel den omtrek geluidloos als 's nachts.
Het raam naast de deur was bijna altijd groen geblind
tegen de zon, het blik daglicht, dat de vale kleuren der
meubels mogelijk vervaalde, of, nit gewoonte van de meid,
aan wie de zorg voor het huis, binnen en buiten, was opgedragen. Maar het hoekraam lichtte op, al s een helder, open
oog, waarachter de oude dame zat met Naar dochter, nu
al Lien jaren lang. De dorpelingen konden zich het huffs
niet anders voorstellen dan z66, sluimerend, met een oog
open en ern oog dicht. En behalve de dokter, een enkele
inaal de domine en, op Nieuw-Jaarsdag, meneer pastoor,
moist niemand to vertellen, van de beide vrouwen, de kamer
en de meubelen, dan wat dat eene raaam verried. En zelfs
die drie wiisten niet, het verzegeld verleden, dat moeder
en dochter had gedreven uit de stad naar het dorp, in
vergetelheid. Hoe de oude peer gestorven was, wisten
alleen moeder en M a r i. e.
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M a r i e, die hem gevonden had...
Maar zij dachten er slechts aan, ieder voor zich, met
huivering, en zij spraken er zelden van, samen.
M a r i e was then achttien jaar, en heel jong voor Naar
leeftijd ; ze was nu acht-en-twintig en leek oud. Een tenger
figuurtje, loom van beweging, met een zacht, flets gezicht,
en smakeloos gekleed in zelfgemaakte kleeren. De overgang van de stad naar het dorp was, ong emerkt, aan
Naar voorbij gegleden, toen juist in dien tijd, Naar moeder
zoo ziek werd, dat al Naar denken zich samentrok in de
strakg espanuen angst: behouden of verliezen, en de uiterlij ke ding en haar niet raakten. Moeder herstelde niet,
verlamd.
rnaa,r bleef toch levee
De dochter aanvaardde de taak van oneindige toewijding,
als sprak het vanzelf. En zoo, onlmerkbaar, was ze nitgedoofd.
Dat was nu al Lien j aren g eleden, en de beide vrouwen
leefdeu haar g elijke, lijdzame levens, tevree, zonder verzet,
zonder zweem van gedachte aan eenig offer van jeugd.
F r i t s, de zoon, die in Groningen woonde, drong er
in 't begin op aan, dat eens in het jaar, zijn vrouw zou
ruilen van plaats met Marie, voor veertien dagen.
vremd kwam ze dan in de stad, oud j ong -meisj e,
zwaar-ernstig van veel leed, in een sfeer van argelooze
vreug d, waaraan zij zich pijnlijk stootte, bijna schrijnde.
Des daags, schuw voor vroolijke menschen en luide geluiden,
des nachts, bang voor de stilte, die Naar herinnerde aan
thuis, aan moeder, hoe die nu zijn zou zonder hair. Moeder,
den langen dag met S u z e, die aidoor waardeering wilde,
't offer deed schemeren door haar hulp.
F r i t s miste S u z e, en de kinderen schreven Naar
brieven : toch terug to komen, die M a r i e na moest zien,
om de spelfouten. En allen staarden op den laatsten dag
der afgepaste veertien dagen .... Totdat M a r i e zelve
het uitsprak, voortaan maar liever thuis to willen blijven.
Tweemaal in 't jaar betrokken F r i t s en S u z e, met
een van de kinderen, de logeerkamer, voor vier dagen, nog
dateerend ui.t den tijd der vierdaagsche retourbilletten, en
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dan zwegen zij van 't groote levee, om niet to wekken wat
veilig sliep in 't kleine.
Het waren drukke dagen, pijnlijk van ongewoonheid,
stemmen, die indruischten tegen den egalen klank van 't huis,
voetstappen als dissonanten.
Wanneer zij weg waren, de logeerkamer opgeruimd,
als in winterslaap, en M a r i e weer zat met moeder in dezware stilte van de roerlooze voorkamer, was 't den beiden
vrouwen een heimelijke verademing, iets waarvan zij niet
spraken, inaar dat een schijn van rustige tevredenheid op
Naar gezichten glansde. Dan vroeg moeder, overtuigd van
het antwoord, slechts om 't genot, het to hooren bevestigen
in woorden : „Je moest toch ook nog eens gaan naar S u z e
en F r i t s, zij drongen zoo tan. J a n s j e kan heel goed
voor mij zorgen, een dag of wat .... "
En dan maakte M a r i e het bekende g ebaar van of keen,.
en glunderde moeder.
Eens zei Marie:
„In de stad is 't, of zelfs de straatsteenen zich over
mijn komst verwonderen...."
En zij lachten beiden om 't grapj e, en de oudste voelde
niet het onrecht, dat pier van iaar op iaar, stilzwij Bend,
was g edaan aan Naar kind, en de jongste voelde 't niet
als een onrecht.
M a r i e gaf zich al weer aan moeder, moeder klampte
zich al hechter aan M a r i e en 't kringetj e van Naar denken
krbmp, tot zij alleen nog kenden verschil tusschen zomer
en winter, lichte en donkere dagen.
overdag rolde Mar i e moeder's stoel in den hoek bij
het raam, tusschen het penanttafeltje en den zwarten
schoorsteenmantel, onder den rood-flanel-geranden boekenhanger met de verschoten bandj es tegen 't kaal strepenbehang.
Daar zat zij, tot de schemer in duister was vergrauwd,
log, zwaar lichaam, de knieen krampig hoop opgetrokken
onder wollen dekens, onbeweeglijk.
Alleen de handen, fijn en Leer afstekend, bij 't vormloos
plompe lijf, bewogen aldoor in jachtig nuttig willen zijn,,
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en Naar g ezicht, oud en bol-bleek getint van kamerlucht,
verwonderde door stillen glans van opgewektheid.
Dat wonder was M a r i e's werk, Naar eenig doel, eenige
vreugd, eenig loon. De eenige schoonheid van Naar toonloos leven. Erns nog, was dat leventje nauwmerkbaar,
gekleurd geweest.
Toen domine dikwijls bij moeder kwam, en zij zaten
met hun drieen voor het hoekraam. Domiu was j ong en
vriendelijk ... .
Na een vacantie stelde hij, zijn beid en vriendiunen, zijn
vrouw voor.
Toen liet ze de kleine illuzie stillekeus glippen
niemand vermoedde ... .
fiet bleef een woudje, een riznpel, eindelijk een kreuk
in 't effen vlak van Naar kleurloos bestaan.
Nu was 't zoo land• g eleden, Vijf kinderen speelden
op de pastorie, zij kwamen dikwijls langs.
Het raam was moeder's vriend, een oude bekende, die
haar wachtte elken morg en, met helder, blij g ezicht, om
Naar to vertellen van het leven buiten het huffs.
Welk weer 't was: mooie morgens, die beloofden tot
dagen to groeien, zouder verblikken, of, met woelige luchten,
donkere bonken in hard-blauw, reeds voorspelden plotse
stortbuien, verra ssend de zon. Druilig e morg ens, die oplichtten
tegen den middag, of triestig doordrensden en de straat,
den geheelen dag verlaten lieten liggen, als leeg g espoel d.
Soms jagende stormvlagen, bollend in de kleeren, die wijd
nit wapperden en trokken om de witgekouste beenen der
vrouwen, haar stuwend en duwend in willoos dwaze vaart.
Knetterende hagelbuien, die, brutaal, opdrongen teb en het
raam, als voornemens in wilde bende to dringen door het
glas. Fijn-knappende winterdagen, blozend de ooren der
ingedoken voorbijgangers, of zachte kalme dagen van stille
witte sneeuw.
Het raam vertelde : of meester vroeg of laat naar
school g ing ; meester mager in duffe gekleede j as van
zonderling snit, kcal glimmend op de naden, de wit zijden
das, groezelig om zijn boordloozen hals, een zijden pet op
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't sluuk groenig-zwart Naar, dat hij heimelij k verfde ... .
Of het hoepel- of vliegertijd was, of de kinderen dorst
hadden en dronken aan de pomp, schuin over het huis, en
kibbelend elkaar wegrukten van den zwaaienden slinger
om 't eerst, den, scheef, tot gootj e vertrokken mond, bukkend
to duwen onder den kletsenden straal, die sours door
forschen ruk, breed klaterend uitspatte, drenkend de glad
gele haren, druipnat !
Of buurman's kuikentj es goed groeiden, waggelendtrippende donsj es op reppende voetj es, achter elkaar in
lange recite lijn door het zonnig schelpen-tuintje.
En nog veel meer, heel intieme dingen van groote
belangrijkheid in kleine levens.
Het bracht Naar den wuivenden groet der rozenstruiken
voor 't huis aan den overkant, die bogen in den wind, het
knikje der dorpelingen, Zondag's sloffend ter kerk. Zij vlijde
er haar Wang tegen, terwijl M a r i e deed Naar dagelijksche
wandeling van stipt een uur, en zij, hunkerend, Naar terugkeer verbeidde. Bij den hoek, om de kerk, kon ze haar
zien komen, haastig, haar oogen lachten al van ver.... Zij
waardeerde zoo 't raam, het bescheiden doorschijnend niets,
dat Naar beschutte voor kou en regen en stof, en toch niet
hinderde, zooals de harde massive muren, die zich brutaal
deden Belden. 's Zomers, een enkelen warmen dag, schoof
M a r i e het raam op, en zaten zij „buiten."
Dat was een van de groote vreugden.
Dan verbeeldden zij zich dichter to naderen, aan de
boomen, de vogels, de rozenstruiken, dan pikten domine's
duiven de boontj es uit moeders handen, die warmden in
de zon, en boog de kamperfoelie, geurend, tot over den
stoel. En sours fladderde een vlinder binnen en danste
om Marie's hoofd, als een jolig jong aanbidder, en Marie,
verlegen, weerde, flets-blozend, glimlachend af. Lentegeluiden drongen in de kamer en trilden er na....
's Winters haalde M a r i e de ruig-roode tochtlat van
boven en sc hikte die, warm, om 't raam, als een bouffante.
Moeder behoefde er dan niet verder of to gaan zitten.
Die tochtlat en 't knappen der kachel waren het eenig
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verschil tusschen zomer en winter. En elken avond klapte
J a n s j e, van buiten, het groene blind voor 't hoekraam,
liet M a r i e de valgordijnen zakken, sloot de shitse overgordijnen, stak de petroleumlamp aan, en schoof moeder's
stoel naar de tafel in 't midden. En dan werkten zij voort
aan 't even-onderbroken handwerk. Om half negen werd
er eenmaal gebeld, soms voor een brief maar gewoonlijk
slechts voor het „Nieuws van den IDag ", van enkele dagen
her, dat F r i t s zond. M a r i e las moeder het feuilleton
voor, en g leed met Naar oogen 1 ang s de advertenties, de
gemengde berichten. Wanneer ze niets bevatten, dat de
herinnering aan. 't begraveu verleden, mogelijk, op kon:
schokkeu, las zij ook die overluid, maar sloeg over- van
inbraak of diefstal om moeder niet to verontrusten teg en
den nacht. Hoe waardeerde zij dan, niet to won en in een
groote stad vol g evaar, en, g ewiehtig, drov g zij aun
J an s j e op degelijk sluiten.
Het scheen of moeder hiar kind was. Behalve, een
enkele .maal, wanneer 't verschil in leeftijd sterk speak in
de oude dame en zij baasde over M a r i e, die g limlachte,
zich nooit verzette, deemoedig dankbaar was, als de glans
van verg enoeg en zweemde om moeder's leed-vertrokken
trekken.
Om tien uur Bing men naar bed. Nooit er voor, nooit
er over; het was onnoodig in jets of to wij ken van de
gewoonte, haast onmogelijk. N a r i. e hielp moeder, vlocht
't dunne grijze Naar in een smal vlechtje, trok haar 't zwart
japonlijf nit en een wit lijfje aan voor den nacht, sehikte
de dekens op den stoel, dien zij lang uitschroefde tot een
bed en rolde naar de achterkamer, door de alkoof, waar
J a n s sliep.
Zij zelf had de bovenvoorkamer.
Daar sliep zij elken avond, rustig g, g ereg eld als een
kind, tot den volgenden morgen, die 't begin was van den
nieuwen dag, gelijk aan den voorafgaanden.
Zoo volgde de zomer den winter, de winter den zomer. .
Toen kwam er eon verandering.
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Een scheur in 't dichte dagenweefsel, een schelle kreett
in 't geluidlooze.
In de bovenvoorkamer klakten snelle stappen over 't
zeilkleed, in haastig heen en weer geloop van veel menschen
om een zieke. Bij 't bed stond de dokter, in zwijgenden,
drukkenden ernst en J a n s, die, bevend, een lamp bijhield,
schuttend, met Naar hand het licht, dat rood kleurde
tusschen Naar vingers.
F r i t s, schrik-bleek, stond aan het voet-eind, norsch
van verbeten ontroering. In een hoek zat S u z e met Naar
mantel nog om, juist aangekomen, in trap en, nauw verstikkend 't geluid, dat telkens ontsnapte.
„S u z e dan toch !" snauwde Frits.
„Sst." vermaande de dokter.
Bewusteloos, het mager dor gezicht onherkenbaar hooggekleurd, lag Marie in het bed, doodziek. Moeilijk zaagde
de adem door de blauw-vertrokken lippen .... stokte ... .
begon opnieuw. IJskompressen rookten op 't gloeiend voorhoofd onder 't nat achterover gestreken Naar, hijgend lag
het schraal figuurtje naar den muur gekeerd.
Het was zoo plotseling, niemand begreep. De dokter
sprak van iets aan 't hart.
J a n s had Naar gevonden in de gang met Naar hoed
op, gereed to doen de dagelijksche wandelin g van stipt
den uur. Zij lag Coen net als nu. De Buren hadden den
dokter gehaald, die dadelijk kwam en Coen Jan s uitzond
met het telegram voor meneer F r i t s.
Eerst daarmi had men de oude mevrouw wachtend,
wachtend alleen in de kamer op M a r i e, die maar niet
kwam op den stipten tijd, ingelicht.
„Wat dunkt u, dokter?" herhaalde F r it s, en zijn
adem was zichtbaar, als stoom in de ijskoude kamer.
De dokter haalde de schouders op:
„Ik kom terug v66r den nacht," fluisterde hij: „IJs
op 't hoofd ververschen, anders niet."
S u z e met stramme, blauw-koude handen roerde in
den emmer het ij s, knersend, rond.
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Beneden, voor het hoekraam zat de oude vrouw, heel
alleen. De schemer sloop in, een kille mist, wisschen d de
kleuren, de lijnen der meubelen, en niemand kwam om to
blinden het raam, to schuiven den stoel naar de tafel, in
't midden. Zij zat onbeweeglijk de knieen hoog op, en
staarde in de sneeuw, die lichtte in het blauwe wa gs van
den vallenden avond.
Bij de pomp brandde, gelig, een enkele lantaarn, wierp
gouden schijn op den Witten grond, en, soms, kwam een
mensch langs en keek naar boven, naar het ongewone van
verlichte ramen, op dat uur. De lucht was strak, vol
sterren met een fel half-maantj e. Als een schaduw boog,
telkens, dokter's paard, gebonden aan een boom, zijn hoofd
met de spitse n erveuse ooren, v oorover, naar het raam. In
de sneeuw klotsten de hoeven.
Doodstil was het in de kamer, grauw van dikke
duistei•nis. De kachel, onverzorgd, kwijnde.
Als een reusachtig zwart ding stond in 't grille maan^
licht de stoel met de nude vrouw, die tu.urde naar de
donkere zoldering, waaraan de lamp bewoog in onafgebroken,
zachte, rinkeling.
In Naar gedachten ging zij na, de kamer boven, zooals
zij die zag in verwarring van herinnering en fantaisie :
In 't m idden de tafel, links 't groot bureau van vader, ,
de waschtafel tusschen de ramen, het ouderwetsch kastj e
tegen den achterwand, en rechts op zij, achter de tafel,
het bed in saai-groen hulsel van oude gordijnen. En daarin
lag Marie ziek... .
Stil. . . . sprak ze daar ?.... Neen.
Klik-klak klonken de stappen over het zeil, de lamp
trilde luider.
Een huivering, als een kille straal, glipte over Naar
rug, en plotseling angstig, doodsbang in de eenzame stilte,
riep ze, een rauw, geknepen geluid :
„Marie.... Marie!"....
Maar niemand hoorde.
Koud parelde het zweet langs Naar slapen, hooger
kroop de angst in Naar keel:
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,,N arie!"
Zij wierp zich op in den stoel, met een ruk, ze wou...
Marie.... bbven ! ze wou ... .
Als een blok lager de beenen, onvermurwbaar.
Met een kre un, viel ze terug, brak nit in snikken,
Naar hoofd op de gekromde knieen, uitgeput, roerloos, in
de roerlooze duisternis.
Zij hoorde den dokter, haastig, krakend, dalen van de
trap, maar Naar keel, als drooggeschuurd, smoorde den
klank parer stem, Coen zij roepen wou.
En de dokter, vervuld met 't geval, screed zijn strijd
van medicus : hulp vragen aan een stadscollega of 't voorloopig alleen behaudelen .... en zoo, in gepeinzen liep hij
de gang door, voorbij de dichte voorkam erdeur, en reed peen.
Voor 't raam, schoot 't rijtuigj e weg, een zwarte vlek
langs witte vlakte ; in de sneeuw snorden de wielen dof
gesmoord.
In de kamer trilde alleen de lamp.
De kachel doofde uit.
En eindelij k, na minuten, die uren geleken, kwam
S u z e van boven. Verblindend schel gleed 't licht uit den
gang in breeden straal door de half open deur, waarin zij
stood, huiverend, van strak g espannen zenuwen, voor dien
stoel, vierkante book in 't spokig maanlicht.
„God moeder, wat zit je daar !"
Met handen, krachteloos-kleumig van kou schrapte zij
lucifers langs het doosj e, kreeg eindelij k de lamp aan,
zich zacht verontschuldigend : „Ze wisten niet.... boven
was ze zoo noodig.... ijs.... telkens vernieuweu.... wel,
zat ze nog in dbnker...."
Wezenloos zag moeder op, knippend in het licht,
waarin, bij de tafel, S u z e stond, met rood behuilde oogen;
klein gezet vrouwtje, luidruchtig van verdriet, zich kinderlijktoegevend zenuwmenschj e.
....Dat moeder nu ook niet naar boven kan !"
Bij de koude kachel warmde S u z e Naar handen, legde
ze er even op:
„Uitgegaan ?"
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Met een stuk papier, dat een oogenblik razend-hel
opsnorde trachtte zij Naar aan to maken, schopte er, sissend,
natte kolen op, die zwart ophoopten in den pot, zonder
sprank van vuur.
„Laat maar", zei moeder, „'t is her niet koud."
Nu zij niet meer was, het eenig-levende in de doode
kamer, en het warme g ele licht het kille maanwit verj oeg,
was het, of de knellende angstvuist om haar pals, zich ving er
na vinger ontspande, Naar eindelijk losliet. Herademend,
verbaasde Naar zelve, het zich aanj agen der laatste urea, en
rustig vroeg zij: ,,Wat zei dokter ?"
„lij kon er niets van zeggen, misschien komt Inorgen
eon andere dokter, F r i t s wou
Het schokte in haar!
Twee dokters !
„Is 't z66. . . .
S u z e, snikkend zonder toom, antwoordde niet.
„Kom", zei de oude vrouw, die niet gelooven kon aan
den zoo na-naderenden slag: „Kom, ze is jong"....
Ze zwegen beiden en staarden.
De dochter overdacht, haarfijn, de mogelijkheid van
sterven : Wat dan ? Moeder, alleen ..... hulpeloos .... .
Intrekken bij hen?.... Dat nooit. Wat dan ?
De moeder dacht niet aan de m6gelijkheid. „Sous, de
gordijnen, ze kunnen Kier inzien."
S u z e liet de valgordijnen zakken, vergat de overgordijnen. De kamer leek als gesloten voor roues.
In de straat was 't vreemd, dat gene open oog, ongeblind, helverlicht, voor 't eerst in Lien jaren.
„Wil j e me, mijn werk even aangeven ?"
De oude vrouw vroeg het, nederig, als eon guest. Het
hinderde Naar, to moeten lastig vallen eon ander dan M a r i e,
die haar onuitgesproken verlangen s ried .... En S u z e
voldeed, aarzelend, aan het verzoek, zich verwonderend hoe
moeder aan work kon denken, in zoo spannenden stond.
Rustig opende de oude vrouw het wolpak, waar,
knappend, 't strak draadje afsprong en de strengen, bont,
uitkleurden, frisch en schreeuwend in de vale, stille kamer.
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Zij woelde erdoor met Naar vingers, in de zacht-warme
massa, donzig en behaaglijk. Het leidde Naar gedaehten of
van boven, en alleen S u z e, ineengehuiverd, de handen
koesterend, diep, in de oksels, hoorde pijnlijk de krakende
voetstappen van F r i t s over het zeil, 't ijs-gekners in den
emmer, en sours.... of verbeeldde ze 't zich, jets als een
hijgend, halend, geluid.
„Ik ga nog even, 'k kom dadelijk terug," fluisterde
ze, en moeder knikte, kalm, een rooden, hel tegen het
licht opkrinkelenden, draad mikkend in den naald. Toe n
S u z e weg was keek ze rond, voelde opeens weer den
druk van 't alom-zwijgende, werkte, koortsig, door.
Boven piepte een deur. Even daarna kwam F r i t s
binnen. Het trof Naar scherp, hoe veel zijn lange gebogen
figuur, de don ker bezwaarde oogen, herinnerden aan Naar
man, in de laatste maanden van zijn leven. Maar zij durfde
het niet uitspreken ; nooit waagde zij to noemen den naam
van den vader tegenover den zoon, die zoo hard was
geweest ... .
Hij kwam haar voorbereiden, zocht, rangschikte de
woorden in zijn hoofd, wist niet hoe ze nit to spreken, zoo
dat moeder begrijpen zou, wat de ' dokter hem had ingefluisterd bij de trap: „dat de kans op behoud zeer gering was."
Hij Bing naast haar zitten, schoof al dichter, liet de
wol glijden door zijn handen, streng n.a streng, rood, groen,
violet, raakte Naar arm aan, als ten teeken, dat hij beginnen
zou to spreken, maar van zijn lippen kwam Been woord.
Zij voelden het beiden, knagend : moeder en zoon waren
zoo vervreemd, dat ze elkaar niet begrepen, dan na breeden
omhaal van woorden. F r i t s kon niet spreken gemoedelijk,
hij was altoos zakenman, zooals zijn vader geweest was.
En alle teederheid had hij zich geschaamd, tot zakelijkheid
zijn hart omsloot als een ijzeren pantser, ondoordringbaar.
Toen, eindelijk begon hij, stroef, en elke aandoening
die trilde in hem, klonk op in de kamer, in een koude
reeks van overlegde zinnen :
„Het is beter, dat ik 't u zeg, moeder, ge moet u op
"t ergste voorbereiden."
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„F ri t s P" kreet ze, terwijl met heeten golf het bloed
vloog naar Naar hoofd, en een schemer, als van roode kralen
verblindde haar oogen :
„Frit s !"
„Ge moet u op 't ergste voorbereiden," herhaalde hij.
Zij zat als verdoofd. Hij zag hoe 't hoogrood gelaat
langzaam verbleekte tot bolwit masker, vertrokken in
doodsangst.
„Er is altijd nog hoop natuurlijk, nog een leans," verzachtte hij haastig : „Ik zei maar, dat de toestand zeer procair
is, voor 't oogeublik .... "
„Neer, neeu," snikte zij, „'t is niet mogelijk. M a r i e,
rnijn kind, zoo gezond, en zóó.... 't is niet mogelijk !"
„Sst moeder, zacht wat .... M a r i e. ..
Het mid suikken, dat opsteeg en vulde de ziekenkamer
met storenden j ammerklank deed S u z e naar beneden
sluipen, die nu ook stond in de kamer, den vinger op den
mood: „Sst ... Boron."
„F r i t s !" riep de oude vrouw, plotseling grijpend zijn
arm, met haar harden tot klauwen g ekromd : „F r i t s,
draag me er op! Help me, breng me boron! Ik wil Naar
zien met mijn eigen oogen, 'k kan 't niet gelooven .. , help
me F r i t s.... Ja, 't kan ! Ik sla mijn armen om je hals, .. .
draag me... naar boven ! !"
„Mijn God, moeder .... "
Krakend, worstelde zij zich op nit den stool, heel het
log, zwaar lichaam hangend aan zijn pals:
„F r i t s," vleide ze, „toe dan, je bent zoo sterk ... Ja
't gaat ! schuif j e arm onder me... 't moet ! M a r i e, ja,
ja, ik kom !"
Ze rukte, ze wrong, ze liet niet los.
Vast knelde zij zijn hoofd, dat roodgezwollen, puilde
tusschen haar klemmende armen, de aderen aan zijn slapen
gespannen tot berstens, het zweet gudsend langs zijn neus.
Ademloos stood S u z e, Naar zakdoek, prop, voor den
mond, om eon angstgil to smoren, voorvoelend 't ongeluk
dat gebeuren zou, als F r i t s 't waagde, onbekwaam tusschen
beiden to treden.
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llooger worstelde het groote lichaam zich uit boven
den stoel, al lager zakte het hoofd van den zoon, machteloos in Naar machtigen wil.
„Laat me los," hijgde hij „laat 16s !"
Nog een ruk. .
Toen kon ze niet weer.
Met een smak viel ze terug, het bovenlijf ver over de
tafel, verslagen.
Fr its, nog trillend, veegde zijn gezicht af, herstelde
de wanorde, veroorzaakt door den knellenden greep :
„Moeder, moeder..... " zei hij bestraffend als tot een kind.
En Coen, klonk van boven de stem van J a n s ^^n
lange noodkreet :
„Meneer ! Meneer F r i t s ! Kom gauw ! Ze sterft .... !"
F r i t s snelde de kamer uit, de trap op in eOn ren,.
en achter hem S u z e, snel .. , de deur bleef wijd open staan.
Over de bove ngang klakten hun rappe schreden in
ijlende vaart ... .
Beneden lag de oude vrouw, plat, voorover op de tafel,,
de vuisten krampig gesloten ver voor zich uitgestrekt, en
alleen 't hoofd opgeheven, met open mond en wijd gesperde
oogen, luisterend, met bovenmenschelijke spanning van
Naar laatste krachten, luisterend ... .
Doodstil was de kamer en ij zig koud.
Zwijgend staarden de muren, zwart, als rouw stood de
kachel en de ramen waren bedekt als in een sterf huis.
Slechts de lamp rinkelde.
Totdat klonk in Naar gretige ooren een wonder geluid,
ronkend, als van een, die slaapt.
Het werd luider, al luider ... , door de open deur
scheen 't nader to rollen.
Ze wist 't, dat was M a r i e... .
M a r i e, die sterven ging, vlak boven Naar, onbereikbaar.
Ze luisterde... Misschien zou zij roepen om moeder.. .
ze wou 't hOoren... .
Luider snorde 't hijgend gehaal, langzamer met grooter
tusschenpozen.
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De oude vrouw held den adem in....
Ze telde.... nog een keer.... stilte.... nog eenmaal
kort als een knik.. , . nog den... .
Toen was 't stil.
Haar kind was dood, zij wilt 't.
Roerloos bleef ze, versuft.
Zelfs Coen F r i t s beneden kwam, om haar to zeggen,
wat boven was geschied, bleef ze zóó, onbeweeglijk, als
gansch verlamd.
Maart, 1902.
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VAST

EDWARD B. KQSTER.

LAN DSCHAP.

De breedgebolde lage wolken hangen
In grauw-blauw hemelstijgen op de weiden ;
Vlucht-schaad'wen komen stil-verstrijkend breiden
Hun zwart geveeg op 't land vol lichtverlangen.
Het net aan d'oever lispelt lijze zangen
Bij 't effen-kabb'lend, vloeiend-koel verglijden
Van 't smal riviertj e, dat in zee-verbeiden
Gedwee vervolgt zijn voorgeschreven gangers.
Aan d'einder vlot-gewasschen, uitgestreken,
De vederboomen met flauw-spitse twijging,
Verneerd en bangend in vergeten zwij gin g.
En stomme heuvels in gelaten lijning,
Mat, mistig-grij s, in verte weggeweken,
Als doffe zee in machtelooze deining.

BIJ EEN TEEKEN I NG VAN WILLIAM BLAKE.

Met hooggekromden rug sluipt steelsgewijs
Bloeddorstig lekkend 't monster door den nacht ; --De ster belieht zijn lijf met sluiksche praeht,
En glimmert schampend langs zijn arm, die spijs
Is voor het gulzig licht ; hij gulzlg gaat
Met opgehouden kop, en cast op bloed,
Den nagel in de hand, waarmee hij wroet
Door 't duldend menschenlijf, in angst gebaad.
Zoo gluipt het monster vrees door 't menschenvolk,
De vrees des doods, geheimvol en geducht,
Met langzaam sluipen, als langs avondlucht
Nauw merkbaar glijdt een zware, paarse wolk.

HAGELSTORM.

De hagelhorden hollen aan,
En storten zich op 't land;
In vastgesloten Wolk'gen drang
Doorgees'len ze in hun dolle vlucht
De wind-bewoog'ne lucht
In wilden storremgang.
Vlietend gordijn van wit,
Ads trillend kralenwerk,
Gehangen nit somber zwerk,
Geslingerd door gierenden wind,
Die geweldig zwaaiend met de armen,
Neervelt zonder erbarmen.
De korrels plett'ren en slaan,
En dansen in suizende koren,
De wind sleept hen mee langs zijn baan,,
Ploegt de lucht met geweldige voren;
Een werv'ling van Nagel en wind,
Fel-dreigend fantoom en ontzind !

H ERFSTWOU D.

Nu is het woud een grandioos kasteel
Met donk're kolonnaden, groen en zwart,
Wier hooge kapiteelen zijn verward
In grillig lofwerk en teer lijngespeel.
Gestild is al het voog'lengekrakeel,
Geen nachtegaal is weer de luide bard
Wiens lyrisch org'len heel de omdreving tart,
De boschgod klaagt melodisch op zijn veel.
En door de zalen van het ruim paleis
Gaat zoet een suizen, breidend droom'ge peis,
De ziel zacht zingend in een diepe rust.
Al-langzaam treed ik door gewijde sfeer,
En dichter daalt de schemerstilte veer,
Die 't hevig stormen in dit arm hart Bust.

ONZE LEESTAFELS
Louise Stuart. Kinderbij bel. Haarlem, H. D. T j e e n k
Willink & Zoon 1902.
„Vele j areas lang is het mij n levenstaak geweest de j eugd to
„onderwij zen ; ik geloof dat ik in lien tij d wel heb leeren verstaau
„wat j onge harten aantrekt en weldoet."
Laat ons der schrijfster van dezen Kinderbijbel niet met
lastige vragen aan boord komen. Zou de Bijbel jonge harten nog
wel „aantrekken" en „weldoen" ? moet hij althans niet ingrijpende
bewerkingen ondergaan eer wij hem voor de j eugd geschikt achten ?
Voor de schrijfster zijn deze vragen, ik zeg niet opgelost, maar
beter dan dat: zij zijn in 't geheel geen questies. Haar ervaring,
haar overtuiging is dat de Bijbel tot het kinderhart spreekt.
Hoe zij dien Bijbel beschouwt ? Noch door een kritischen,.
noch door een dogmatischen bril. Ook niet als een sprookjesboek
voor kinderen. Evenmin, in onkinderlij ke obj ectiviteit, als een
belangwekkende antiquiteit of als een kenbron van nude, vergane
godsdiensten. Niet artistiek dus en niet wetenschappelijk. Maar
eenvoudig als het boek dat getuigt van Gods leidingen, van
's Heilands liefde, van gehoorzaamheid en trouw, van den zegen
daarin to vinden. „In mijn oogen is het levendig besef, dat God
„regeert, voor de j onge ziel het een en al": zoo zegt zij in de
voorrede ; en zij neemt van j aar j eugdige lezers afscheid met deze
woorden : „gij zult het eenmaal zelven ondervinden : er bestaat
„geen grooter blijdschap noch vrede voor uw gemoed, dan wanneer
„gij u als kinderen van uwen hemelschen Vader met innige liefde
„aan Hem verbonden gevoelt". In de verhalen en gestalten des
Bijbels ziet zij de groote kracht die daartoe opvoedt.
Ongetwijfeld is het een groot voorrecht -- waarom to onzent
minder algemeen dan vroeger ? — „van kind of de heilige schriften"
to kennen. Al komt later de tijd, dien de Genes t e t beschrijft :.
„Ander licht valle op de blaeren
Van de Schriften, die weleeer
Hem zijn moeder mocht verklaren"

daardoor verliest de Bijbel niets van zijn waarde. En, dat „andere
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licht", van weer kennis, rijper ervaring, ook dieper smart dan het
kind kent : men brenge het der j eugd niet voorbarig, eer de geest
er rijp voor is. Het is waarlijk niet w'ijs, laat mij sterker zeggen :
het is dwaas, onpaedagogisch, aan het kind op to dringen wat niet
des kinds is; het kinderlijk geloof to gelijk hemelhoog to prijzen
en roekeloos to ondermijnen.
Aan een Kinderbijbel stellen wij hooge eischen. Hij moet der
j eugd geven wat kinderlij k is maar ook proef houdend zal blij ken
in het leven. Hij moet een grondsiag leggen, waarop later voortgebouwd kan worden. Hij mag geen twijfel zaaien, moet ook niet
met den twijfel redeneeren, maar datgene brengen wat den geest
en het hart vormt om later den twijfel to kunnen doorstaan. Hoe
vele ouders en onderwijzers zien niet verlangend naar een dergelijken kinderbijbel nit! Welnu, ik ben overtuigd dat velen dankbaar zullen zijn voor wat me j uflrouw L. S t u a r t hun flier aanbiedt.
Zij heeft de hijbelsche verhalen naverteld, veelal in de eigen
woordel1 waarin zij klassiek zijn geworden, zonder opsmuk, schijnbaar zonder moeite, zonder inspanning one lessen uit to deelen of
om 1 evend to makers wat dit niet behoeft omdat het in zichzelf
Jong en Frisch is. Waarlijk, ook de letterkundige verdiensten van
dit hoek zijn niet gering. Mede door den schoonen, eenvoudigen
v orm spreekt het tot het gemoed.
Met beschouwingen en verklaringen is de schrijfster bij uitstek spaarzaam. In 't begin geeft zij daarvan lets meer dan later
b.v. over het beeld Gods, de schepping en roeping der vrouw, den
zondeval ; later voegt zij bij de verhalen die voor zichzelf moeten
spreken alleen het hoog noodige, slechts hoogst zelden, en dan
zeer gelukkig, een opmerking inlasschend, b.v. p. 340 de legende
van dien monnik, wiens ruim, liefdevol hart overal waar hij kwam
den hemel meebracht. I-ierhaaldelijk zegt zij haar jeugdigen lezers,
dat zij later zullen verstaan wat zij nu nog niet begrijpen ; geen
dooddoener, maar een wijzen op het perspectief in het leven, voor
jongen en ouderen hoogst nuttig en noodig tegenover waan en
eigenwijsheid. Bijzonder to waardeeren zijn ook de kijkjes geopend
in de niet verhalende deelen des Bij bels : Psalmen, Spreuken, Profeten, Brieven, Openbaring ; een goede voorbereiding voor later
nuttig gebruik dier boeken. Bij treffende Psalmwoorden had het
hummer van den Psalm er zonder schade bij kunnen staan, dat
zich allieht onwillekeurig in het geheugen prent. En van de eenvoudige, massieve, en daarom kinderlij ke wij sheid der Spreuken
had de schrijfster lets meer kunnen geven.
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Over 't geheel is het haar moor to doen om tot het hart to
epreken dan om kennis mode to deelen. Voor latere samenvatting
der kennis legt evenwel haar Kinderbijbel een breeder grondslag.
Zoo heb ik voor haar arbeid onverdeelde sympathie. Voeg 1k
daar eenige opmerkingen aan toe, dan is het alleen om voor eon
mogelij ken tweeden druk de schrij fster op enkele kleinigheden to
wijzen. De moeilijke groepeering der evangelische verhalen en gesprekken schijnt mij over 't geheel gelukkig geslaagd; maar de
fundamenteele prediking van het koninkrij k Gods met de gelij keniasen daarvan behoort meer vooraan to staan, dan nu p. 356 zelfe
na de behandeling van het oordeel en na de verheerlij king op den
berg; deze bladzijden hebben haar aangewezen plaats na de bergrede p. 301; maar dan moot de gelijkenis van de arbeiders in den
wijngaard p. 358 in ander verband gebracht worden. Met de dubbele
verklaring van de gelijkenis van het onkruid onder de tarwe p. 346
hob ik geen vrede ; ik mean dat or goon leering in ligt aangaande
goede en booze neigingen in ons hart.
Vergissingen zij n, zoover ik kon nagaan, zeer zeldzaam. B ii e a m
was geen Israeliet p. 92, en de dynastic van 0 m r i - A oh a b niet
„uit J e r oh e am 's geslacht" p. 190.
Bij de Lien geboden mis ik den aanhef, die or stellig bij behoort, en bij de behandeling is de tweede tafel or bij ingeschoten.
Onder de koningen van Juda ontbreekt A oh a z met de belangrijke
gesehiedenis van den Syrisch-Efraemietischen oorlog, die aanleiding
had kunnen geven den naam I m m a n u e l to verklaren. Ook uit
de historische hoofdstukken van Jo r e m i a had het eon en ander
vermelding verdiend.
Maar dit zijn onbeduidende kleinigheden, die in 't allerminst
niet to kort doen aan mijn hooge ingenomenheid met dit work.
Wie den Bijbel voor de jeugd begeert zal de verschijning van
dozen Kinderbijbel als eon good work, eon weldaad voor one yolk
dankbaar begroeten. Want de Bijbel blijft zijn opvoedende kracht
behouden. Vi n et zeide er eons van: „Oe livre tout entier est
„1'histoire d'une education. Education vaste et sublime, cello du genre
„humain : l'enfant la concoit, sans qu'on le lui disc, coinme sa propre
1. S.
„education."
I n g a Heine. Naar het Deensch van J. B 1 i c h e r
Olausen door D. Logeman--van der Willigen.
Utrecht. H. H on i g. 1902.
Het kan iemand vreemd door de ziel gaan als hij uit een book
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van de eene mode ineens terecht komt in een boek van een andere
mode. Zoo ging het mij toen ik Inga Heine ter hand nam, nadat ik juist
Fra Piazza del Popolo, Novelle-Cyclus a f Vilhelm Berysoe uit de hand
had gelegd. Het boek van Bergsoe — de eerste druk is van 1866;
ik Ias de ottende oplag van 1897 -- is zulk een boek dat een
vorige mode typeert, en is samengesteld uit ongeveer deze elementen :
pikzwarte-slimme of engelreine-domme zielen, valsch spel, veel wijn
en veel toasten, Rome, 't eenige Rome, roovers, Engelsche rijkaards,
losgeld, T ho rw a 1 d s en, slaapdrankjes, Don J u an, schijndood, en:
een goede 90 percent van alles komt terecht — kortom een boek
zoo vol geschiedenissen dat het van zijn 669 bl., compres gedrukt,
geen breede marges wit of halve regels gedaclite-streepjes kan
uitsparen, en daarbij natuurlij k een edel en nuttig bock, dat echter
den lezer van 1902 den glirnlach diet van de lippen kan neinen :
„wel aardig, wat opera-achti;, maar 't leven is toch anders, echter."
Inga Heine is van een latere mode. De lettertype wordt
grooter, de Inarge breeder, het cijfer der pagma niet hooger dan
229. Hier is het natuurlijk de zee, de eenige zee, de goddelijke
kunst (dat is to zeggen dilettantisme ), feminisme. tnenscheu
waaraan niets. en een samenleving waaraan alles mankeert. Ja die
samenleving.... Wat heeft ze nu weer gedaan ? Hoor slechts
een student in de medicijnen verneemt dat zijn wader hem diet kan
laten afstudeeren, en dat diens huis hoog is verassureerd. Derhalve
steekt hij het huffs in brand en studeert af. Daarna echter „begon
ik to begrijpen dat mijn zenuwgestel op weg was om lieelemaal
in de war to raken, door het schuldbewustzij n dat ik ronddroeg,
waarvoor ik nog niet geboet had. Ik miste den m oed niet orn een
misdaad to begaan, maar ik miste dat wat I b s e n (er staat
I b s e n's — zulke foutj es komen in deze vent. meer voor) ergens
„een robust geweten" noemt.... Den zelfden dag dat ik het
hospitaal verliet, ging ik naar het gerecht en meldde mij als brandstichter aan.... Als u Bens wist `vat er door zoo'n an ne menschenziel ging als hij zijn gevangenis verlaat !.... Iiij is geknakt. En
dat is de schuld van de samenleving! De onbarmhartige samenleving, die alle misdaden duldt als ze maar niet tegen haar begaan
worden, die de zedelijke brandstichters en de verfijnde dieven
aanhaalt maar geen vergeving heeft voor de zondaars die tegen de
wet handelen !" ( bl. 66-68).
Ondertusschen heeft die schuldige samenleving hem, den onschuldige(?), onder visschers en boeren een dorpspraktij k verschaft,
waarvan hij met vrouw en kind eerlijk kan levee. Maar o wee,
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daar ontmoet hij in In g a, een nanichtj e van den dichter H e in e,
zijn tweelingziel. Met haar had hij eigenlijk moeten trouwen, en In g a
verzekert hem dan ook dat zij hem niet veracht, maar eert en bewondert, omdat hij eerlijk zijn straf op zich nam. Dat zou natuurlijk misgeloopen zijn, indien niet zijn kind en I n g a's grootmoeder
den echtbreuk hadden verhinderd. Vooral die grootmoeder is een
prachtige vrouw, en prachtig is beschreven hoe zij door haar ziekte
en dood haar kleinkind redt van den ondergang. Maar dit neemt
niet weg dat men Loch moet lachen om die schuldige samenleving
en dien onschuldigen, eerbiedwaardigen brandstichter — en 't knap
vertelde verhaal ware mooier geweest, had het wat minder gewerkt
G. F. H.
met onrijpe meeningen die in de mode zijn.
Hofraad Dr. J. M. P e r n t e r, Hoogleeraar in de Physische
Geologie aan de Universiteit en Directeur van het K. K.
Oentraal-Instituut voor Meteorologie en Aardmagnetisme to
Weenen : „Vrij Onderzoek en Katholieke Wetenschap".
Vertaald en van eenige aanteekeningen voorzien door
Dr. Mac Eliot. Nijmegen, Malmberg, 1902.
Dit is een merkwaardig geschrift. Vooral in ooze dagen. Wij
moeten er ons over verheugen, dat het door een bevoegd persoon
vertaald en zoo onder het bereik van ooze landgenooten is gebracht.
De geleerde schrijver, een getrouw zoon der Roomsch Katholieke Kerk, betoogt in het eerste gedeelte van zijn boek, dat er
tusschen wetenschap en Katholieke dogma's geen strijd bestaat.
De dogma's hebben meest betrekking op zaken, welke „het menschelijk verstand niet kan bereiken, waarvan men uit de Openbaring
alleen lets weet," en aangaande welke „wij evenmin lets bewijzen
als weerleggen" kunnen. „Nu houdt men er van om j uist aan
deze eigenschap der dogma's aanstoot to nemen ; men verklaart,
dat wat men niet kan begrijpen, behoort to worden ter zijde
gelaten." Welnu, wie er zoo over oordeelt, moet dat dan maar
doers. Maar de vraag waar het hier op aankomt is, of zulke dogma's
„een strui.kelblok kunnen zijn bij het wetenschappelijk onderzoek".
En daarop behoort het antwoord to luiden : „onmogelijk". Wat
geen object van onderzoek is kan de man van wetenschap op zijn
weg nooit tegenkomen. Nu zijn er, behalve de specifiek bovennatuurlijke dogmata, godsdienstige waarheden als het bestaan van
God, de schepping der wereld, de onsterfelij kheid der ziel enz.,
van we'lke men niet kan zeggen, dat zij „door het menechelijk
verstand uit eigen kracht volstrekt niet achterhaald kunnen worden,"
maar j uist onder de geleerden van elken tij d zijn er, nu eens meer

459
dan eens minder, atheisten en materialisten geweest; daaruit blijkt,
dat deze waarheden liggen op een gebied, waar het aan zich zelf
overgelaten verstand niet tot volstrekte zekerheid komt. Zonder
dat het aan het wetenschappelijk karakter afbreuk doet, kan men de
genoemde stellingen als dogma's aanvaarden ; immers niemand zal
beweren, „dat alleen atheIsten, materialisten en volstrekte sceptici
echte natuuronderzoekers kunnen zijn". In de meeste gevallen is
het trouwens volmaakt onverschillig, Welke wereldbeschouwing deze
of gene onderzoeker er voor zijn privaat gebruik op nahoudt ; „zij
komt bij zijn onderzoek heelemaal niet in het geding". Conflicten
tusschen Katholieke dogma's en wetenschap kunnen slechts voorkomen, waar de man van wetenschap zich op een terrein be weegt,
dat voor het strenge onderzoek in het geheel niet of onvoldoende
toegankelijk is. In zoodanig geval kan hij enkel nieeningen en
hy-pothesen to voorschijn hrengeii en kan er dus geerl sprake zijn
van onvereemgbaarheid van vaststaande wetenschappelijke resultaten
met dogmata.
In het tweede gedeelte van het boek wordt over de vrije
wetensehap gesproken, welke door de 4ostenrijksche grondwet in
deze woorden wordt gewaarborgd : „die Wissenschaft and ihre
Lehre ist frei". Daarmede wordt hedoeld, dat de man van wetenschap in het stellen van hypotheses, in het verkondigen van
meeningen, in het kiezen van methoden van onderzoek niet van
buiten af, door geen inquisitie, door geen wereldlijke macht belemmerd mag worden. „voor deze vrijheid van wetensehap treden de
Katholieke onderzoekers, zegt Prof. P e r n t e r, evenzeer in het
krijt als alle overige en zij makers er ook evenzeer gebruik van".
Niemand wenscht de middeleeuwsche toestanden terug. Uitwendige
dwang moge in de dagen van G a 1 i 1 e i mogelijk zijn geweest, thans
bestaat hi.j evenmin voor den Katholieken onderzoeker als voor
ieder ander.
Het derde gedeelte van het boek voert tot titel : ,,De heerschzucht der theologenscholen." Prof. P e r n t e r betoogt hier, dat
het Katholieke dogma en het stelsel van den heiligen T ho m as
v an A q u 1110 niet met elkander op eene lij n mogen worden gesteld. In dit laatste vinden wij de geopenbaarde waarheid en de
wetenschap der dertiende eeuw tot een bewonderingswaardig geheel
samengesmolten. Nu kan men door een kleine verschuiving gemakkelijk to weeg brengen, „dat bestrijding van een wijsgeerige
of natuurwetenschappelijke stelling van den heiligen T ho m a s ook
schijnt gekeerd to zijn tegen een dogma". Zoo wordt dan de
schijn gewekt, dat Katholicisme en vrije wetenschap elkander

Aso -buitenslui ten. „Aan den grooten Thom as is het gelukt geheel
bet weten van zij n tij d met de Katholieke leer in overeenstemming
to brengen; is het nu niet onbegrijpelijk, dat diegenen, die zijn
leerlingen willen heeten, hunnen meester in dat opzicht niet navolgen ?" Wat zou T ho m a s doen als hij heden ten dage zijn werk
weder kon opnemen ? „Ongetwijfeld het geheele tegenwoordige
weten, het zekere en het hypothetische, in zijn theologisch stelsel
inweven en aan een nieuwen uitbouw van zijn systeem, niet aan
de verdediging der verouderde inzichten van de dertiende eeuw,
zijn krachten wijden." Men moet niet, zegt de schrijver, met het
goddelij k aanzien van het dogma stellingen omhullen, die een zuiver
menschelijken oorsprong hebben. 11Ien behoort er van of to zien
al het nieuwe to wantrouwen en bij de beoordeeling van inzichten,
welke tegen de ingeroeste leer der school pleiten, niet terstond
vergrijpen tegen het dogma gaan opsnuffelen.
In de slotafdeeling van zijn geschrift spreekt de auteur over
de vraag of een ,,Katholieke Universiteit," d.i. een universiteit,
waaraan alleen professoren, die de Katholieke levensbeschouwing
huldigen, verbonden zijn, in Oostenrijk mogelijk is. „Als zij bestaan
kon, zou zij volkomen gelijkwaardig zijn met een Protestantsche
of we&e dan ook." Maar om to kunnen bestaan, zou zij aan zekere
uitwendige eischen mnoeten voldoen, welke met de levensbeschouwing
der professoren niets to makers hebben. In de eerste plaats zouden
die heeren niet aan het hooge toezicht eener theologische richting
moeten zijn onderworpen en van zulke zijde „geen vitzucht en
plagerij en" moeten hebben to duchten. Of dat het geval zou kunnen
zijn, voordat de door den auteur gewenschte omvorming en uitbreiding der Thomistische school voltrokken zal zijn, waagt hij
niet to beslissen. De tweede voorwaarde is, dat men een genoegzaam aantal Katholieke professoren in Oostenrijk bijeen zou kunnen
brengen. De auteur betwijfelt dit ernstig. De derde voorwaarde
is, dat aan de Katholieke universiteit de middelen van onderzoek
in lien omvang voorhanden zijn als de tegenwoordige stand der
wetenschappen het vordert. Het ziet er naar uit, zegt de auteur,
alsof de voorstanders der Katholieke universiteit de inrichtingen
en het bedrijf eener universiteit nog nooit goed bekeken hebben.
Tot dusverre tenminste is nog niet bekend gemaakt hoe de vereischte millioenen gevonden moeten worden.
Het is duidelijk dat de vertaler van het geschrift van Prof.
P e r t n e r, die zich achter een pseudoniem verschuilt, ook voor
Nederland een Katholieke universiteit onnoodig en onmogeijk acht.
Dit blijkt nit zijn aanteekeningen, waar hij o.a, zegt: „zoo ergens
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verdraagzaainheid in Nederland to bewonderen valt, dan is het
v. D. W.
aan de Universiteiten."
Professor Dr. C. WI n k l e r. Overlading. Verslag eener
rede. (Overgedrukt uit het tij dschrif t voor onderwij s en
opvoeding). Amsterdam 1902. W. V e r s 1 u y s.
Aan het hof van den Engelschen koning J a c o b u s I werd
eens de vraag geopperd, hoe het mogelijk was, dat eene tobbe met
water minder woog, wanneer er visschen in rondzwommen dan
wanneer de visschen er uitgehaald waren. De een trachtte het
verschijnsel op deze, de ander op die manier to verklaren. Lang
en breed wend er over het zoogenaamde feit geredekaveld ; niemand
dacht er aan to vragen, of het zicli wel inderdaad voordeed.
Wie als Prof. W i n k 1 e r tegeri overlading pleit, loopt geen
gevaar zich schuldig to maken aan de fout dier hovelingen. Gelijk
men uit bovengenoemde brochure zien kan, verklaart zelfs een zoo
voorzichtig man als Prof. Z w a a r d e m a k e r: „de medici hebben
waargenomen, dat de overlading inderdaad bestaat ; dat is niet
meer een meening van enkelen, maar het is de algemeene overtuiging geworden, en de noodzakelijkheid om het kwaad to bestrijden,
doet zich dag aan dag met toenemenden aandrang gevoelen."
Bij het lezen der brochure dacht ik telkens aan het woord van
Jean Jacques Rousseau: l'homme qui pease, est un animal
degenerd. „Een veeljarig, nauwgezet onderzoek, toegepast op meer
dan 21.000 scholieren, heeft Schmid--M o n n a r d de overtuiging
gegeven, dat de school wel is waar altoos nadeelen oplevert voor
den lichamelijken welstand der leerlingen, doch dat vooral de
namiddaglessen allerverderfelijkst werken."
Men weet wat schoolziekten zij n. De practiseerende medicus
noemt als zoodanig : bloedarmoede, bleekzucht, congestie, constipatie,
hoofdpijn, slapeloosheid, verlies van eetlust enz. Welnu S e h m i d—
M o n n a r d onderscheidde A-scholen zonder en B-scholen met
namiddagles. „Hij kwani bij een onderzoek loopende over 2500
mannelijke scholieren tot de volgende resultaten :
„Op het lode j aar leed gemiddeld 10 0/0 aan eenige „schoolziekte,"
in B-scholen
in A-scholen
40°/ O74 0/0
maar op het 18 de j aar . . .
200/044 tot 62 °/O"
speciaal aan hoofdpijn . . . .
De schadelijke werking van een onderwijs, dat zelfs de
namiddaguren in beslag neemt, loopt evenwijdig met veranderingen,
welke pols en ademhaling ten gevolge van geestelijke inspanning
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ondergaan. Prof. W in k l e r leidt ons z ij n laboratorium binnen,
waar hij zelf en Dr. W i a r d i B e c k m a n zich met de studie van
den aandachtigen mensch hebben bezig gehouden. Een van beiden
ging liggen op een rustbank in het stille vertrek. Pols, ademhalingsbewegingen enz. werden geregistreerd. Vervolgens werd den
liggenden persoon een getal beneden 10 toegeroepen, dat hij in de
tweede, derde, vierde macht enz. moest verheffen, totdat er „halt" werd
geboden. „Het bleek dat er terstond een verandering plaats greep.
Hart, ademhalingspieren, een groot aantal lichaamspieren, de spieren
der vaatwanden, alles trok samen." Nauwelijks echter was het
rein om met het rekenen op to houden gegeven, of het herstel
begon reeds. „Het to snelle hart ging langzamer kloppen dan het
deed v^ordat de proef begon, de ademhaling werd eveneens langzamer en gesehiedde met veel langeren duur der expiraties dan
voor de proef." Maar de twee heeren wachtten het volledig
herstel niet af. Reeds werd een tweede vermenigvuldiging opgegeven. Opnieuw werden hartslag en ademhaling sneller. Daarna
echter, als de tweede proef was afgebroken, klopte het hart alweer
langzamer dan na de eerste proef en met de ademhaling ging het
even zoo. Na vier of vijf sommen kan een pols, die voorheen 80
was, tot 50 per minuut zijn gedaald. „Wel dus een bewijs, dat
de rustperiodes, die het hart behoeft om weder op orde to komen,
veel langduriger worden, aleer het zich hersteld heeft."
Om die reden zegt Prof. Winkle r: ,,Laat de kinderen opgewekt en frisch blij ven, zoolang ge hen aan 't leeren zet ; schaf
daartoe het namiddag-onderwijs of ! Evengoed kan dit getrokken
worden bij het onderwij s aan den ochtend. 's Nam iddags bereikt
men slechts 33% van het resultaat der ochtenduren ; geef les van
8 tot 1 uur, maar laat het dan ook uit zijn !"
Prof. W in k 1 e r deelt ons niet mede hoe hij aan dat cijfer
van 33 %, is gekomen. Wel is het duidelij k, waaroin hij, na een
flinke inspanning, een mime poos van rust noodig acht. Het
bezwaar, dat, als de nalniddaguren werden afgeschaft, er overlading met vrijen tijd zou komen, wordt door Prof. Winkle r bij
voorbaat ontzenuwd. Er zijn immers allerlei lessen buiten het
:schoolprogram : muziek-, daps-, zwem-, scherm-, teekenlessen en
andere. Ook zou er nu tij d overschieten voor botaniseeren, bezoeken
van fabrieken en andere inrichtingen, oefeningen in den wapenhandel enz. en dat alle y onder leiding der leeraren.
Op bl. 6 der brochure lezen wij : „Tegenover hen, die meenen,
dat het onderwij s, zooals het in den j ongeren tij d gegeven wordt,
werkelijk de personen brengt, die de Maatschappij behoeft, wensch
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ik mij nit to spreken. Ik wensch er op to wijzen, dat het africhtingsstelsel tot examina niet zooveel vruchten brengt of gebracht
heeft, om het to mogen winnen tegenover een stelsel dat beoogt
verstandige menschen to vormen. Ik wensch als mijne meening
er nadruk op to leggen, dat de gekweekte geleerdheid niet opweegt
tegen het verlies van zelfstandig oordeel en van karakterkracht.
Ik wensch het to zeggen, dat men, als ik mij niet bedrieg, bezig
is, om zonder de Maatschappij to helpen bij de voorziening in
latere werkkrachten, het karakter slechter maakt, werkelijk weten
helpt dood maken, zonder reden een groot aantal minder goed
begaafden in de zenuwinrichtingen brengt of hun arbeidskracht en
arbeidslust vernielt."
Men bespeurt, dat de laatste volzin niet geheel in den haak
is. Maar de bedoeling is duidelijk. Toch is het jammer, dat er
zooveel stijl- en drukfouten in deze Ieerzame brochure zijn overgebleven. Die opmerking geldt ook een enkele del' stellingen,
waarin Prof. W i n k l e r zijnc inzichten heeft saamgevat. Zoo luidt
stelling 3 aldus :
,,Het is niet waarschijnlijk, dat het gevolg van den arbeid, die
zich als vermoeienis uit, een directen schadelijken invloed heeft.
noch voor het individu, noch voor de klasse. De vermoeienis breidt
het terrein voor. 'De natuur heeft in de onoplettendheid een veiligheidsklep gegeven voor den paedagoog van onsehatbare waarde."
Ik waag het to gissen, dat in den eersten volzin Prof. W i n k 1 e r
bedoeld heeft to schrijven : hetz^j voor het individu, hetzij voor de
klasse. De tweede volzin zal wel moeten zijn: de vermoeienis
bereidt het terrein voor. 1\lisschien wil de raadselachtige formule
zeggen, dat tijdelijke onoplettendheid, gevolg van vermoeienis, den
leerling in staat stelt om later weder zijn aandacht aan het onderwijs to kunnen schenken.
Desverkiezend is Prof. Winkle r een uitnemend stilist. Het
blijkt uit een stelling als de volgende : „Geen strafen, geen aankweeken van eerzucht door rangcij fern, geen nuttelooze overgangsexamens behoeven naar mijn meening als hulpmiddelen ter verbetering van den ij ver der kinderen to worden aangewend. Het
gezonde kind heeft ijver, als men zijn belangstelling weet to wekken
en to houden."
Uitmuntend gezegd en gedacht. Onoplettendheid kan eenvoudig
het gevolg daarvan zijn, dat het onderwijs slecht is. Daarom wake
men tegen all e overlading, niet enkel van de kinderen, maar ook
van de leeraren. Ik laat in het midden of, zooals Prof. W i n k 1 e r

464 --veil, de onderwij zer hoogstens drie lesuren per dag moet geven.
Daarin heeft hij stellig gelijk, dat het voor de kinderen beter is
,,drie a drie en een half uur uitsluitend 's ochtends les to ontvangen
van steeds frissche leeraren, dan het dubbele aantal uren per dag
onder de tegenwoordig algemeen geldende bedeeling". Gulden
woorden zijn ook de volgende :
„Zoodra de overwerkte leeraar, of hij, die zijn uiterst moeielijke taak als een bijzaak beschouwt, zelf zijn lessen vervelend
vindt, wordt hij vervelend. En schadelijk acht ik vervelende lessen,
waardoor dikwijls genoeg voor goed belangstelling van kinderen
in bepaalde richting wordt uitgebluscht."
Een man als Prof. W i n k 1 e r spreekt een half uur over
onderwijs en sticht meer nut dan menig paedagoog met zijn lijvig
handboek.
„Sticht meer nut." Is dat misschien to boud gezegd ? Zal
ook dezen keer weder de stem van wetenschap en gezond verstand
zich vruchteloos hebben doen hooren ? Ieder, die het goed meent
met de apes patriae en dus met zijn yolk, bedenke, dat er periculum in mora is. Reeds wordt en, zooals men op de voorlaatste
bladzij de der brochure kan zien, geklaagd, dat de Hollandsche j ongens
minder waarde hebben op de markt des levees dan de Engelsche :
de eersten weten veel weer dan de laatsten, maar zij zijn zoo
„zwaartillend" en dientengevolge minder energiek !
1k geloof, dat die grief een kwart eeuw geleden meer steakhoudend zou zijn geweest dan thans. In spel en sport, bij het
bestijgen van de Alpentoppen, in het trotseeren van duizend bezwaren, in stoute ondernemingszucht, in kloeke vorharding doers
de zonen van ons land en zelfs enkele van hunne zusters tegenwoordig
voor de telgen van geen enkele andere natie onder.
Wat daar ook van zij, de Heer S i m o n s, redacteur van „Hollandia", heeft gelijk, wanneer hij ons vermaant de school niet
alleen dienstbaar to maken aan de belangen van een goede gezondheid der j eugd, maar ook aan de vorming van karaktersterkte.
„Ooze j ongens moeten het levee niet slechts leeren kennen, maar
bovenal ook weten to handelen."
Te recht heeft Prof. Winkle r gezegd, dat het overladingsvraagstuk „uiterst gecompliceerd" is, daar het niet enkel een
medischen, maar ook een paedagogischen en daarenboven nog eeu
socialen karat heeft.
v. D. W.
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GESCH I EDEN IS
DOOR

Prof. Dr. P. J. BLOK.

\Vat is eigenlijk geschiedenis Onnoozele vraag, zal
men zeggen geschiedenis is alles wat er gebeurd is, ten.
minste voorzoover het de moeite waard is om er herinnering aan te behouden. Zeer duidelijk en zeer kort, zooals
definities behooren te zijn, maar, zooals het met meer
definities gaat, in de praktijk niet geheel bevredigend ;
want, as men aan de geschiedkundigen zelf vraagt, wat
feitelijk al zoo onder geschiedenis verstaan, dan ontvangt
men de meest verschillende antwoorden.
De eene geschiedkundige houdt de zuiver staatkundige
gebeurtenissen voor het eigen.lijke arbeidsveld van het
historisch onderzoek en van de geschiedschrijving — een
standpunt, dat men wel „verouderd" pleegt te noemen, maar
dat toch feitelijk nog vele verdedigers vindt. De and.er
zoekt het begrip van geschiedenis in de eerste plaats in
de behandeling der economische vraagstukken van vroeger
en later dagen — een opvatting, die in onzen. tijd steeds
meer aan.hangers gaat vinden, in verband ook met de merkwaardige economische ontwikkeling van onzen tijd zelven ;
vele voorstanders dezer opvatting gaan zelfs zoo ver, dat
zij alle belan.grijke historische verschijn.selen nit economische
oorzaken meenen te m.ogen verklaren. Een derde zoekt
0. E. II 10
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zijn steun bij het individu en houdt de geschiedenis voor
het geheel der individueele werkingen op en met en tegen
elkander : hij grijpt naar de lantaarn van den Griekschen
wijze en zoekt in de geschiedenis „den mensch". Een vierde
werpt zich op de „beschaving," de toenemende ontwikkeling
der menschelijke maatschappij, de „beheersching der natuur
door den mensch" : dat is eigenlijk wat naar zijne meening
den inhoud der geschiedenis dient uit te maker.
Allen zijn het er over eens, dat niet alles wat op het
omschreven gebied is voorgevallen, verdient geschiedenis te
heeten. De voorstander der staatkundige geschiedenis zal
er niet toe komen om iedere aanstelling zelfs van den
geringsten staatsambtenaar de moeite der vermelding waard
te achten, wanneer zij Been merkbaren invloed op het
geheel heeft gehad. De kleinste prijsverschillen zullen door
den econoom verwaarloosd worden. Geen voorstander eener
individueele geschiedbeoefening zal iedere onbelangrijke
handeling van het individu in zijn. verhaal willen opnemen.
Niet alle heerschersdaden van den „ peer der natuur" zijn
de moeite der kennisneming waard. Alleen die feiten dienen
vermeld te worden, die op de ontwikkeling van het geheel
invloed hebben gehad, er dient te worden onderscheiden
tusschen hetgeen belangrijk en hetgeen onbelangrijk schijnt.
De laatste beperking geeft ons misschien aanleiding den
draad te vinden in den doolhof van meeningen. — ik noemde
alleen de voornaamste — die allengs
b den te midden van
alle kennis beklagenswaardigen leek onzer dagen zoozeer in
verwarring hebben gebracht, dat hij geneigd is den brui te
geven van alle deskundigheid, zijne spreekwoordelijke
bescheidenheid op zijde te werpen en zich vrijmoedig het
oordeel te veroorloven, dat geschiedenis een zaak is zonder
nut, alleen goed om er over te twisten, of desnoods om de
jeugd met verhalen bezig te houden.
Dat is koren op den molen van hen, die, in hooger sferen
zwevend, reeds lang hebben uitgedacht, dat geschiedenis
eigenlijk geen vak van wetenschap is, omdat men nooit natuurwetenschappelijk en voor alien overtuigend, zonder voor tegen.spraak te vreezen, kan uitmaken wat er werkelijk in vroeger
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,dagen is gebeurd. Spottend wijzen zij op de onzekerheid
aangaande tal van personen en zaken uit tijdperken der
geschiedenis, die ons ten gevolge van onvolledige opteekening
der gebeurtenissen onvolledig bekend zijn. Hebben zij niet
moeten opgeven het g,eloof aan de voortreffelijkheid der
oude Bataven, aan den edelen moed van Albrecht B eilin. g,
aan de duivenonschuld van gravin Jacob a, aan de satanische
boosheid van P h i i i p s aan de bovenmenschelijke oprechtheid van prins Wi llem I, aan zoo menige andere hoedanigheid van op den voorgrond tredende mannen en vrouwen
der rationale, der wereldgeschiedenis ? Is het geloof aan
den kinderlijken een.voud der oude G-ermanen, aan de geldigheld van algemeene juridische of staatkundige begrippen
in vroeger dagen, aan de voortreffelijkheid der Oost-Indische
Compagnie, aan de onbaatzuchtigheid der „vaderlijke"
regeering onzer Republiek, aan de bovenaardsche deugden
der „Hollandsche natie" niet onherstelbaar geschokt '
Het is ook koren op den molen van hen, die de geschiedenis
met een wantrouwend oog aanzien, omdat zij telkens allerlei
voor hunne partij op kerkelijk of staatkundig gebied onaangename waarheden aan den dag brengt en aan allerlei
onpleizierige antecedenten herinnert, die maar liever niet
zoo tot algemeene kennis moesten. komen. Er zijn er, die
de geschiedenis als leervak zelfs gaarne zouden zien verdwijnen van de scholen. Men smaalt op het van buiten
leeren zelfs van een gering getal jaartallen_, als een. „geestd.00dend werk." Er wordt spottend gesproken over de
„onmogelijke neutraliteit" bij het geschiedkundig onderwijs.
Men ijvert, in nauw verbanci, met heel of half socialistische
begrippen, tegen. het onderwijs in vaderlandsche geschiedenis
in het bijzonder als uitteraard leidende tot n.ationaal chauvinisme in afwijking van het algemeen menschelijke, dat
Been natien_ kent. Men wijst met medelijdend schouderophalen, zoo niet met heiligen. afschuw op het verderfelijke
van verhalen omtrent oorlogen, veldslagen., zeegevechten,
voor de jeugd, die daardoor verkeerdelijk leert opzien. tegen
daden van geweld. Men klaagt, dat het onmogelijk is
kinderen, zelfs aankomenden jongelieden begrip to geven
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van of hen eenige belangstelling te doen koesteren voor
de belangrijkste vraagstukken op het gebied der geschiedenis, vraagstukken van kerkelijken, godsdienstigen, economischen, staatkundigen aard.
Van dat alles is wel iets waar, maar geheel waar is het toch
niet. Het is wegens den aard der gegevens, waarmede degeschiedvorscher moet werken, niet mogelijk verder te komen
dan tot een hoogen graad van waarschijnlijkheid, die trouwens in tallooze gevallen aan zekerheid grenst ; dat men
bij het kritisch onderzoek dier gegevens allengs komt tot
het overboord werpen van veel, wat vroeger als waar geloofd
word, mag geen bezwaar zijn : in ieder yak van wetenschap
geschiedt dit en komt men zoo op den duur onder vallen
en opstaan steeds de waarheid Hader. Dat sommige, zeg
vele tijdperken der geschiedenis ons onvolledig bekend zijn,
is ongetwijfeld waar; evenzoo dat vele gebeurtenissen toevallig of met opzet zoo onduidelijk zijn beschreven, dat
het onmogelijk geacht moet worden ooit de juiste waarheid
te ontdekken, ook zelfs voor hem, die toegerust is met de
meeste scherpzinnigheid en Wien de hulpmiddelen dermoderne kritiek in alle opzichten ten dienste staan. Het
is waar, dat iemand, innig gehecht aan kerkelijke of politieke
leerstellingen, een sterke overtuiging moot bezitten aan.gaande „de waarheid, die ten slotte bovendrijft" om bestand
te zijn tegen de tribulation, waarin het vrije onderzoek
van historische feiten den trouwen en in den go eden zin
geloovigen aanhanger van eenig stelsel soms doet verkeeren..
Het valt niet te ontkennen, dat bij alle onderwijs misbruik
is en wordt gemaakt van de gemakkelijkheid, waarmede de
jeugd pleegt van buiten to leeren. Er is ern stig gevaar
gelegen in het eenzijdig roemen op alles wat onze natie,
ons kerkgenootschap, onze partij deed, doet of zal kunnen
doen. Er bestaat ernstig opvoedkundig bezwaar tegen het
aanwakkeren van den strijdlust bij de toch reeds vechtgrage
jeugd. Het overdrijven van het neutraliteitsbeginsel, dat
eigenlijk meer moest bestaan in het werkelijk eerbiedigen
van anderer meeningen dan in het niet of zoo min mogelijk
spreken daarover, heeft op het onderwijs in geschiedenis
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dikwijls een noodlottigen invloed geoefend. Het is te veel
verlangd van jon.ge kinderen belangstelling voor, of begrip
van groote, maatschappelijke, of kerkelijke, of politieke vraagstukken te eischen. Maar dat alles — overdrijving, misbruik, onverstand, verkeerd paedagogisch inzicht of hoe
men het noemen wil — is ten slotte voor verbetering vatbaar
en raakt de kern der zaak niet, kan dus de geschiedenis
als vak van wetenschap en onderwijs niet treffen. Als
yak van wetenschap en onderwijs, want deze beiden moeten
niet worden vermengd : niet alles wat de wetenschap als
2;eschiedenis beschouwt, dikwijls zelfs niet het belangrijkste,
kan bij het onderwijs worden gebruikt ; daarentegen wat
bij het onderwijs op den voorgrond moet treden, zal in de
wetenschap dikwijls geheel op den achtergrond dienen te
staan. Ook in dit opzicht heerscht sours spraakverwarring,
niet zelden ten gevolge van het feit, dat onderwijzers, zeif
opgeleid in min of meer wetenschappelijke richting, ten
minste jets -wat daarop schijnt te geljken, zich beschouwen
als „priesters der wetenschap", geroepen om zooveel mogelijk
de aan hunne zorgen toevertrouwde jeugd in „wetenschappelijke" barren te helpen Leiden. Wetenschap en kennis worden
daarbij met elkander verward, de eerste te laag, de laatste
in verband met „den geest der eeuw" te hoog geschat, wat
ten slotte op teleurstelling in de verwachting, de hooggespannen verwachting, van beider resultaten moet nitloopen, zoodat men met pessimisten gaat spreken van het
„bankroet der wetenschap", het „onbevredigen.de der kennis"
en daardoor onbewust speelt in de kaart eener Haar ingrijpende
beperking van onderwijs, Haar het in diskrediet brengen
der wetenschap begeerige reactie.
Poch niet over het onderwijs in geschiedenis hebben
wij hier te spreken. Wij wen.schen alleen het begrip der
geschiedkundige wetenschap te verklaren, ons den inhoud
van dat begrip duidelijk te maken, zonder in al te wijdloopige of al te diepzinnige beschouwingen te vervallen.
Over een deel der beschaafde wereld is op dit gebied in
de laatste jaren een stri_jd ontstaan, die tot ernstige verschillen tusschen de beoefenaars onzer wetenschap aan-
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leiding heeft gegeven. Vooral in Duitschland, waar wetenschappelijke vraagstukken in wijderen kring belangstelling
vinden, waar men meer dan elders geneigd is zich te verdiepen in min of meer wijsgeerige disputen, heeft die
strijd bergen van papier doen oprijzen, stroomen inkts doen.
vloeien. Het is niet te ontkennen, dat staatkundige en
helaas, zelfs persoonlijke oneenigheden daarbij een rol hebben
gespeeld, zoodat de vinnigste polemiek zich nu en dan
heeft ontsponnen. Conservatieven namen den handschoen
op tegen socialisten ; de eene universiteit schaarde zich aan
deze, de andere aan die zijde. 1k denk hierbij aan den
kamp ontstaan over de beginselen der historische weten schap, die de hoogbegaafde en slagvaardige hoogleeraar
Karl Lamprecht te Leipzig omstreeks 1890 methodisch
begon uiteen te zetten.
Lam p r e c h t was van meening, dat de opvatting van
het begrip geschiedenis, zooals Rank e 's latere leerlin.gen
meer nog dan de groote meester der moderne historische
wetenschap zelf — die voorstonden, verkeerd was ; dat zij
door het al te zeer op den voorgrond stellen van de staatkundige verschijn.selen in de wereldgeschiedenis, door de
miskenning daarentegen zoowel van de economische als
van de meer ideeele verschijnselen gevaar liep van het naar
zijne overtuiging ruime, de gansche menschelijke maatschappij
omvattende begrip een in omvang en gezichtskring beperkt
en verward wanschepsel te maken. Zijn Deutsche Geschichte,
waarvan in 1891 het eerste deel was verschenen, zou
aanwijzen, wat Haar zijne meening eene vo/ksgeschiedenis,
want daartoe bepaalde hij zich voorloopig, moest zijn.: een
breede schildering van het gansche volksleven, van het
economisch en het artistiek, het gevoelsleven en het staatkundig leven, van alles wat het yolk in zijn geheel had
ondervonden. Zijn optreden werd met levendige sympathie
maar ook met heftig verzet begroet. Velen, vooral onder
de in sociale vraagstukken belangstellende academische jeugd,
werden medegesleept door het grootsche, het breede der
opvatting van den nog jeugdigen hoogleeraar, in wien zij
den profeet eener betere toekomst begToetten ; zijn. onmis-
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kenbare begaafdheid, zijn schitterende stijl, zijn breede opvatting, ook zijn scherpe polemiek won veler harten. Anderen
daarentegen, Rank e 's laatste leerlingen in de voorhoede,
wezen op het naar hunne meening voor den enkeling onmogelijk veelomvattende der aldus opgevatte taak ; zij teekenden met onverholen leedvermaak de vele detail-fouten op,
door den schrijver in zijne eerste elkander snel opvolgende
deelen begaan_ ; zij viel de wijsgeerige beginselen aan, waarop
hij zijn stelsel had gebouwd; zij spotters met de icarische
vincht in de hoogten der „sociale wetenschap", waartoe de
schrijver zich had verheven; zij waarschuwden voor de,
naar zij beweerden, half of heel socialistische strekking
zijner theorieen. De Duitsche geschiedkundigen leefden
jaren lang in eene heftige beroering, Welker nawerking zich
nog telkens doet gevoelen. De geen tramp schromende
Lamprecht staakte eenige jaren zijn arbeid om de op
hem gerichte aanvallen of te weren, om zijne tegenstanders
van zijn goed recht, van de deugdelijkheid zijner beginselen
te overtuigen. Met scherpe pen en wijsgeerige deductie,
dikwijls tot de hoogste wolken der wijsgeerige atmosfeer reikte, verdedigde hij zijne opvatting, viel die
zijner tegenstanders aan. G-olven_ van brochures en tijdik telde er niet minder dan 100 —
schriftartikelen
stroomden over hem peen, maar telkens hief de felbesprongen
schrijver het bedreigde hoofd uit den bajerd van papier
omhoog.
Zooals het gewoonlijk gaat, men begon einclelijk te
wanhopen elkander te overtuigen en Lamprecht zette
zich aan de door zeven jaren van bitteren strijd afgebroken
voortzetting van zijn werk, waarvan nu onlangs weder een
deel verscheen. Tot verbazing van velen sloot dit deel zich
echter volstrekt niet aan bij het voorafgaande, het vijfde,
dat met 1648, den vrede van Munster, had gesloten, dock
liep over onzen eigen tijd en wel in den breede over de
artistieke en wijsgeerige beginselen van onzen tijd: de
schrijver was tot het besluit gekomen, dat de samengestelde
maatschappij der 17de en 18de eeuw niet kon begrepen
worden zonder nauwkeurige kennis van onzen tijd en kwam.
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er nu toe eerst dezen laatsten te schilderen, alvorens zijn
arbeid geregeld voort te zetten.
1k wil niet ontkennen, dat ik oorspronkelijk voor zijne
methode groote sympathie gevoelde, wat trouwen.s geen verbazing behoeft te wekken bij hem, die kennis wil nemen van
de beide redevoeringen, waarin ik bij de aanvaarding van het
hoogleeraarschap, eerst te Groningen (1884), daarna te Leiden.
(1894) mijne beginselen op het gebied der wetenschap uiteenzette. Er is hier onmiskenbare verwantschap met L a m pre cht's opvatting maar, vooral na diens laatste deel, waarin
naar mijne meening eene veel te groote plaats aan bijzaken is
ingeruimd, ook onmiskenbaar verschil, belangrijk verschil.
Dit verschil ligt minder in de omschrijving van het begrip
geschiedenis. Ik ben het met Lamprecht in dezen vrij
wel eens, evenzeer als in de opvatting, dat de wetenschap
der geschiedenis niet op de eerste plaats volgens Rank e 's
beroemd woord moet onderzoeken: Wie es recht eigentlich
g ewesen ist, maar veeleer Wie es recht eigentlich g eworden ist.
Het ligt evenmin in de door ieder voor zichzelf uit te
maken vraag, wat de moeite waard is in het geschiedverhaal
te worden vermeld. Het verschil ligt vooral in de opvatting
van den inhoud van het begrip.
Dddr is, geloof ik, eigenlijk ook de grond te zoeken
van de verschillen, die op dit gebied vooral in den laatsten
tijd zoo scherp aan het licht komen. Onder verstandige
menschen kan in theorie toch werkelijk geen verschil
bestaan over de vraag, wat geschiedenis toch wel is: zij
zullen het eens zijn, dat geschiedenis naar de beteekenis
van het woord — altijd met voorbehoud van verwaarloozing
van het blijkbaar onbelangrijke — alles moet omvatten wat
geschied is, alle uitingen der menschelijke samenleving. Men
zal het ook wel eens blijken over de wenschelijkheid, dat
de geschiedenis zieh beperke tot die van den mensch, van
de menschelijke maatschappij. Doch daar houdt de schoone
overeenstemmin.g op. Tot zoover gaan Diihring en Engels,
Von Hellwald en Helmolt, Kautsky en Bernstein, Lamprecht en Von Below, Gothein en
Schafer, Breysig en Lenz, ten onzent Kernkamp
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en Van der Goes, de beide Mullers en ik, Kramer
en B y v a n c k, en wie er meer hun stem hebben laten
hooren op dit gebied broederlijk arm in arm de hoogten
der historische wetenschap op. Maar hier gaat men elkander
min of meer schuin aan.zien en zelfs de beste vrienden
vragen zich, op dit punt aangekomen, met eenig wantrouwen
af: zullen wij samen de reis voortzetten Of zullen wij
ieder een ander pad moeten inslaan, een bijpad soms, een
geheel anderen weg elders P
Daarbij spelen ongetwijfeld persoonlijke neigingen en
opvatting en een groote rol. En er is volop aanleiding toe.
Het ligt voor de hand, dat het voor den enkeling niet
mogelijk is, reeds als hij zich bij voorkeur met de geschiedenis van een bepaald yolk bezig houdt maar nog veel meer
als hij de wereldgeschiedenis wil behandelen, het g eheel
der menschelijke maatschappij met wetenschappelijke nauwkeurigheid te bestudeeren : de menschelijke geest is daartoe
te beperkt, de menschelijke leeftijd te kort. Bi.j de bekende
neiging van omen tijd tot specialiseering op wetenschappelijk
gebied geeft men d.an ook licht gehoor aan de bezwarentegen een
breede uitzetting zijner studiön en beperkt zich tot een onderafdeeling der geschiedenis. Dat is op zichzelf geen kwaad,
evenmin als in andere wetenschappen, zelfs een voordeel
in zeker opzicht voor het nauwkeurig onderzoek, mits men
slechts zich voortdurend duidelijk blijve maker, dat die
onderafdeeling zij het staatkundige, diplomatieke, kerkelijke, economische, kunstgeschiedenis — niet het geheele
gebied der geschiedenis vult, dat die onderafdeelingen van
het begrip geschiedenis ieder voor zich het meer omvattende
niet mogen overheerschen. Erg er wordt het, waar men
gaat beweren, dat de breedere opvatting onwetenschappelijk
moet zijn, omdat het Karen voorstander niet mogelijk is
alley uit de bronnen te bestudeeren en hij zich dikwijls
moet „verlagen"
dat is immers de term ? — tot arbeiden
met door anderen verkregen gegevens : tweedehandsche
gegevens, zegt men met minachting. 1k waag het hiertegenover zonder al te veel vrees voor tegenspraak te
beweren, dat ieder man van wetenschap, tenzij hij zich in
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een uiterst klein hoekje opsluite, altijd met de gegevens
door anderen verzameld en bewerkt moet arbeiden en dat
het ook hier slechts een „weer of minder" geldt. Wie zelf
op een zeker gebied wetenschappelijke methode heeft leeren
toepassen, heeft daarmede allicht de vaardigheid verkregen
om te zien, welk werk van anderen hij gebruiken kan, welk
niet juist dat onderscheidt hem. reeds op het eerste oog
van den dilettant, die, de gave des onderscheids missend,
zweert bij „het staat geschreven". Men late zich hier door
dilettanten en specialisten niet van de wij s brengen !
Maar niet alleen de dilettant of de specialist brengt
ons hier op den verkeerden weg. De natuurlijke samenhang
tusschen staatkunde en geschiedenis stichtte op dit gebied
ook veel kwaad. De omstandigheid, dat de geschiedenis
haar praktisch nut vindt in de verklaring van het tegenwoordige brengt haar als vanzelf in zeer innige betrekking
met dat tegenwoordige met zijn eischen en verlangens. Zoo
is het altijd geweest en zoo zal het wel blijven. En het
is goed, dat het zoo is, want de geschiedkundige wetenschap zou anders al spoedig onder de leus : „wetenschap !"
ontaarden in wat zij volgens sommige leeken toch
reeds al te veel dreigt te worden. : in een oudheidkundige
liefhebberij, uiting van zekere nieuwsgierigheid, laat ons
zeggen van hoogeren rang maar volstrekt onnut voor onze
behoeften en voor de hoogere aspiration van den beschaafden
mensch. Wij hebben slechts ervoor te zorgen, dat deze
betrekking tot het tegenwoordige onze onbevangenheid in de
beoordeeling van het verleden niet te zeer bedreige, dat
de werking van ons vooroordeel ons bij die beoordeeling
geen parten spele — het eigenlijke beginsel van onpartijdigheid, die, op straffe van te vervallen tot flauwe ontzenuwing,
nooit tot partijloosheid mag overslaan of daarmede verward
mac, worden.
Zoo dienen wij ervoor te waken, dat bij de wetenschappelijke studie der geschiedenis in het algemeen onze
tegenwoordige politieke en kerkelijk-politieke verschillen
ons niet verleiden in de geschiedenis alleen, of zelfs maar
in hoofdzaak, het oog te vestigen op wat in het verleden
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met die verschillen of met onze neigingen op dit gebied
in verband schijnt te staan. Ms ik wel zie, is dat de
groote fout der meeste socialistisch gezinde schrijvers van
onzen tijd, die op het voetspoor van Marx en Engels
in den „klassenstrijd", waarin zij thans met al hun ziel
leven, het krachtigst werkende ferment der menschelijke
maatschappij, ja den eenigen inhoud der menschelijke
geschiedenis meenen te herkennen. Zoo zien anderen in de
economische verhoudingen, waarvan wij thans zooveel hooren,
in den „strijd om het , dagelijksch brood", die woorden in den
ruimsten zin genomen, de belangrijkste factoren op geschiedkundig gebied. Zoo ziet menig geloovig Katholiek met den
talentvollen Belgischen geschiedkun_dige Gode froid Kurth,
menig geloovig Protestant ook op zijne wijze in de geschiedenis
op de eerste plaats de geschiedenis der ontwikkeling van
„de Kerk van Christus". Zoo zag Buckle in de geschiedenis
aliereerst de ontwikkeling van de „menschelijke beschaving",
van den menschelijken_ geest, vrij van alle door Kerk en
Staat aangelegde banden. Zoo staan wederom anderen_ onder
den machtigen_ invloed der staatsidee, die ook in onzen. 6 ..0. zooveel indruk maakt op de menschheid, en richten hun aandacht
bijna uitsluitend op de staatkundige ontwikkeling, die hun
de hoofdzaak, het beslissende schijnt in de menschelijke
geschiedenis. Zoo zingen nog anderen, onder den indruk
der groote persoonlijkheden van onzen en vroegeren tijd,
met Carlyle den lof der persoonlijkheid, volgens hen den
krachtigsten factor in de geschiedenis, en schrijven de geschiedenis der wereld in die der „helden van de volkeren".
Zoo zoeken weder anderen_ den waren sleutel der geschiedkundige ontwikkeling in de wisselwerking der nationale
denkbeelden, der nationale wenschen en begeerten van
onzen tijd, gesteund door de overweldigende macht van
legers en vloten zooals de wereld ze nooit te voren zag.
Men leg;t op die wijze Miter in het verleden te veel
van wat in het tegenwoordige thuis behoort. Men beziet
dat verleden al te zeer met het oog van een twintigsteeeuwer. Men vraagt niet meer aan de geschiedenis : „wat
is er werkelijk gebeurd maar „wat is er in dat gebeurde,
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wat mij, den twintigste-eeuwer, belang inboezemt ?" En het
is duidelijk, dat, wie de laatste vraag stelt, iets anders doet
dan wat de geschiedschrijver of geschiedvorscher moet
doen, die zich op een algemeen wetenschappelijk standpunt
heeft geplaatst. Niemand zal het veroordeelen, wanneer
de een of andere geschiedkundige zich tot bij zondere
taak heeft gekozen om de geschiedenis van het lot van den
werkman bij een yolk, bij meerdere volkeren of in de wereldgeschiedenis te bestudeeren. Integendeel, met het oog op
de groote plaats, die thans de werkman in ons denken en
gevoelen inneemt, is het zeer wenschelijk, dat op zijn stand
thans meer dan vroeger het geval was de aandacht der
geschiedkundigen worde gevestigd. Maar wie zich op dit
onderdeel der studie toelegt, make zich en anderen niet
wijs, dat hij de geschiedenis van „het yolk" schrijft of onderzoekt. Zoo is het ook met de economische verhoudingen.
Ik zou de laatste willen zijn on]. het belang van een onderzoek naar de geschiedenis daarvan te onderschatten, maar
nooit zou ik willen toegeven, dat die geschiedenis de hoofdzaak in de geschiedenis van een yolk, ja van de wereld mag
heeten.. Gelukkig voor de menschheid is er nog meer wat
haar gevoelen en denken beheerscht dan de vraag, met
ophef als de vraag van alle tijden aangevoerd: „wat zullen
wij heden eten ?", zelfs dan de vraag: „zullen wij heden.
eten.?" Tallooze voorbeelden kan de geschiedenis aanwijzen.
— en de geschiedschrijvers hebben het tallooze malen gedaan
— van andere vraagstukken, die het menschelijk leven
hebben beheerscht. Gregorius VII heeft niet de broodvraag gesteld, Dante, Luther, Karel V, prins Willem I,
Lodewijk XIV, Frederik II, Napoleon, Goethe,
Bismarck hebben gansch andere vraagstukken door de
menschheid doen oplossen, haar hare beste krachten, haar
leven en goed doen opofferen voor gansch andere beginselen
, dan die van het gewone, het materieele leven. Onze eigen tijd
geeft in den worstelstrijd der Boeren een schitterend voorbeeld, dat door alle eeuwen heen zal staan als een getuigenis voor den edelen moed, den hoogen idealen zin van
dat y olk van Hollandschen. stam. Wat die menschen be-
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woog om alles, tot hun leven, dat hunner vrouwen en
kinderen, op het spel te zetten is van hooger orde dan de
broodvraag : het is de zucht naar het ideaal der persoonlijke
vrijheid, bestuurd te worden naar eigen inzicht en door
eigen landgenooten, de begeerte om God te dienen en met
elkander te verkeeren in de eigen taal. Dat zien wij gebeuren onder ons eigen. oog. Hoe zouden wij twijfelen aan
de werkzaamheid van diergelijke beginselen ook in andere
tijdperken der geschiedenis en bij andere volkeren ? Maar
hetzelfde is het geval met die godsdienstige verschijnselen,
met die staatkundige kwestien in het verleden. Ook zij
beheerschen de geschiedenis niet alleen. De geschiedenis
van een yolk omvat dat alles en de wereldgeschiedenis
omvat ik wil niet zeggen 'is — de wisselwerking der
hi einere volksgeschiedenissen op elkander.
Een voorbeeld nit ooze eigen historie moge nog duidelijker waken wat ik bedoel.
Een geschiedschrThrer stelt zich voor de geschiedenis
van het Nederlandsche y olk in de I 7 de eeuw, ooze Gouden
Eeuw, te beschrijven. Hij zal dan niet dan in het voorbijgaan hebben aan te wij zen, wat de maatschappelijke positie
van den werkman in dien tijd is geweest want wie lets
van de geschiedenis van dien tijd weet, zal moeten erkennen
dat de werkman al heel weinig in de toenmalige maatschappij
had in te brengen, dat zijn dagelijksch wel of wee, zijn eeuwig
heil zelfs — hoe onbillijk dit ons ook moge toeschijnen zeer
weinig gewicht in de schaal leg de, zoo lang er geen vrees
bestond voor onmiddellijk verzet van zijn kant. Die schrijver
zal kunnen volstaan met een betrekkelijk kort woord over
ooze letterkunde, die Coen in het volksleven, vooral wat hare
edelste uitingen aangaat, geen voorname plaats heeft ingenomen, al richten wij than onze aandacht met voorliefde
op de voortreffelijke en zelfs op de minder voortreffelijke
dichters en schrijvers van het tijdvak. Hij zal in zijn verhaal niet veel meer plaats behoeven in te ruimen aan de
beschrijving onzer nationale schilderkunst, die, hoe talrijk
ook aan beoefenaars en voortbrengselen, hoe merkwaardig
ook voor onze tegenwoordige levendige belangstelling
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kunst en wat daarmede samenhangt, op het volksleven. van
dien tijd zeker g een overwegenden invloed heeft geoefend;
hare voortbrengselen zijn toen meer als middel tot geldbelegging of als goedkoop versieringsmiddel dan als kunst
in den hoogen idealen zin geacht geweest. R e m b r a n d t
is meer de „opvoeder" voor de menschen van onzen tijd
dan hij feitelijk voor die van zijn eigen tijd was; Spinoza
heeft veel meer invloed gehad op het denken der 19d0
eeuw dan op dat van zijn eigen dagen, toen een zeer kleine
kring van getrouwen zijn denkbeelden in zich opnam maar
het gros der bevolking ze met afschuw verwierp, in den
regel natuurlijk zonder ze werkelijk te kennen; Vond el 's
invloed op onze volksontwikkeling is in zijn eigen tijd,
zonder eenigen twijfel, veel geringer geweest dan in den
onzen, terwip de weinig dichterlijke maar den volkstoon
treffende Cats hoog in eere was.
Gaat men in het bijzonder na, welke de grondslagen
zijn onzer tegenwoordige volksontwikkeling, wie onze
„geestelijke voorouders" waren, om met een talentvol
Nederlandsch geschiedschrijver onzer moderne beschaving
te spreken, dan moet aan. Rembrandt, aan. Spinoz a, aan.
V o n d e 1 een zeer aanzienlijke plaats worden. toegekend.
Onderzoekt men daarentegen in het algemeen, wat er in
vroegeren tijd met ons yolk gebeurd is, welke de lotgevallen geweest zijn van ons yolk in dien vroegeren
tijd — dat toch is de taak van den geschiedschrijver
van een. y olk — dan moet de aandacht in de eerste
plaats vallen op andere personen, op andere dingen. Want
in het werkelijke 'evers van ons yolk in de zeventiende
eeuw traders — wat manners van de pen ook mogen wenschen
of beweren — andere zaken, andere leiders op den voorgrond, andere „helden" dan die van de schrijftafel en van
het palet. Men mag het betreuren of het toejuichen, de
feiten getuigen het. De groote worstelstrijd tegen. Spanje,
de reusachtige ontwikkeling van handel en scheepvaart, de
heftige twisten over leerstellige begrippen in de Protestantsche, over de wederzijdsche bevoegdheid van wereldlijke
en orden.sgeestelijkheid in de Katholieke Kerk, de politieke
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kamp tusschen Oranje en de Regenten der Statenpartij, de
niet alleen economische maar ook rationale tegenstelling, de
volkshaat tegenover het trouwelooze Engeland, de verdediging der nationale belangen, der onafhankelijkheid tegen
het overmoedige Frankrijk dat was het wat bij ooze
voorouders der 17 de eeuw het denken, het gevoelen, het
dagelijksch leven beheerschte, en niet de kunst, nook de
letteren, noch de wijsbegeerte.
Een geschiedschrijver der 17 de eeuw ten on.zent heeft
zich daarom op de eerste plaats met de eerstgenoemde
feiten en belangen bezig to houden. Olden barne v e l t
en Maurits, Frederik Hendrik en Coen, Willem
en Johan de Witt, Tromp en De Ruyter zij
waren de manner, wier namen hoofd en hart vervulden,
wier daden met spanning werden nagegaan, met wier lot
men zijn eigen lot verbonden voelde. Vondel daarentegen
was den tijdgenooten weinig meer dan de merkwaardige
kousenkooper, wien de deftige patricier bij bruiloften of
sterfgevallen verzen bestelde, van wien men hoogstens wel
eons een vervelend stuk had zien spelen of eon langwijlig vers
had gelezen R e m b r a n d t de min of meer loszinnige
schilder, die zich vereerd mocht rekenen, als de aanzienlijke
patricier of het deftige gild hem portretten liet maken,
mits hij het niet to „artistiek" deed Spinoza de verachte
Jood, door zijn eigen natie uitgeworpen, die zijn tijd verdeed aan helsche bespiegelingen en zijn armzalig leven rekte
met het slijpen van brillenglazen. Zelfs de veelgelezen
Cats moot meer beschouwd worden als de man, die den
volksgeest moist weer to geven, d.an dat men mag spreken
van zijn invloed op dien volksgeest, die niet door zijn invloed
is gevormd of zelfs maar bestendigd. Wie onze 17 de eeuw
als geschiedschrijver beschrijft, mag natuurlijk niet nalaten
ook aandacht to wijden aan het dagelijksch leven, het eten
en drinken, het feestvieren en het begraven onzer vaderen
hij mag niet zwijgen van onze letteren en onze kunst, maar
hij moot allereerst en met de meeste uitvoerigheid behandelen de dingen, die in het toenmalige volksleven in hoogeren
zin de eerste plants innamen.

lii
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In hoogeren zin, want er is een volksleven van den dagen een van anderen, hoogeren aard. Er is het dagelijksch
leven van den burger en den boer, van den visscher en den
matroos, van den fabrikant en den koopman, beginnend
met den vroegen morgen en eindigend met den laten
avond, waarin hij werkt en zwoegt, rust en zich verpoost
van den dagelijkschen arbeid voor zich en zijn . En er
is het hoogere leven van dienzelfden man, diezelfde vrouw,
waar zij zich gevoelen als deel van een groot geheel, als
mensch in de maatschappij van menschen. Met beide kanten
van het menschelijk bestaan houdt de geschiedenis zich
bezig maar zij bewaart hare grootste belangstelling niet
voor het dagelijksch leven van den enkeling, hoe merkwaardig'
ook, maar voor het leven van den mensch als deel der
menschenwereld, als bewust of onbewust medewerker aan
de samenleving, aan het geluk van alien. Daaruit volgt,
dat voor dien tijd staatkundige en militaire geschiedenis een&
belangrijke plaats in het geschiedverhaal moeten innemen
en daarnaast handels- en handelsnijverheidsgeschiedenis, geschiedenis der godsdienstige twisten en denkbeelden.
Geheel anders wordt weder de taak van hem, die onze
18de eeuw, na den vrede van -Utrecht, historisch wil behandelen, d. niet wil onderzoeken, wat daarin voor onzen tijd
belangrijks ligt, maar wil nagaan, wat er met ons yolk in
de 18de eeuw gebeurd is. Hij zal voor deze „stille tijden"
de militaire geschiedenis, de geschiedenis der minder belangrijke buite-nlan.dsche politiek op den achtergrond kunnen
laten, maar naast de nog altijd belangrijke geschiedenis van
handel en nijverheid, naast de vooral in het midden en op
het einde van het tijdvak gewichtige inwendige politieke
verschillen zijne aandacht vooral moeten wijden aan het
huiselijk „stilleven" onzer zich in rustige rust vermeidende
vaderen, aan hunne renteniersgenietingen en rijkeluisgewoonten. Wie echter in de 18 de eeuw de aandacht wil laten
vallen op die historische verschijnselen, waaruit voor onzen
tijd in het bijzonder leering valt to trekkers wie de 18de
eeuw niet om de geschiedenis van het Nederlandsche yolk
deer dagen onderzoekt maar nagaat, wat daarin voor onzen
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tijd het belangrijkst is — hij zal naast de oorzaken van het
verval van handel en nijverheid de opkomst van de nieuwe
denkbeelden, met name de ten slotte, zij het dan ten koste
der onafhankelijkheid, met succes bekroonde pogingen van
den middelstand, toen bij uitstek „het yolk" genaamd, in
het oog moeten vatten. Maar hij zij zich daarbij bewust
niet de geschiedenis te schrijven van het Nederlandsche
y olk maar een bijzonder onderwerp nit die geschiedenis te
beschrijven.
Het is thans wel duidelijk geworden, dat pier sprake
is van twee standpunten, waaruit men de geschiedenis wetenschappelijk kan behandelen ; het standpunt van hem, die
vraagt, wat het vroegere leven is geweest, en daarnaast het
standpunt van hem, die vraagt, wat dat leven voor onzen tijd
de belangrijkste gevolgen heeft gehad. Wie de geschiedenis
van een „volk" schrijft, moet op het eerste staan ; wie die
onzer „geestelijke voorouders" wil onderzoeken, moet het
tweede innemen. En het behoeft niet betoogd te worden,
dat alleen de eerste het begrip geschiedenis in zijn eigenlijke beteekenis opvat, want nogmaals : geschiedenis is niet
maar alleen wat ons in het verleden em de een of andere
reden belang inboezemt maar wat er werkelijk in het verleden is gebeurd, en dat in zijn vollen omvang. Van het
eerste standpunt is ten onzent b.v. mijne Geschiedenis van
het Nederlandsche Volk geschreven ; op het tweede trachtte
zich H u e t te stellen in zijn Land van Rembrandt.
En daarnaast kan dan alleen nog — wat men eveneens
scherp dient te onderscheiden — sprake zijn van een derde
standpunt, dat met de wetenschap der geschiedenis niet onmiddellijk verband houdt maar waarop men slechts van hare resultaten gebruik maakt, wederom voor bijzon.dere doeleinden : het
standpunt van den onderwijzer op de lagere of middelbare
school. Hij kan niet volstaan met het werk van een der
beide anderen met meerdere of mindere handigheid te excerpeeren en zich daaruit op die wijze een leerboek of leesboek voor zijne leerlingen te verschaffen, zooals tot schade
voor het onderwijs gewoonlijk geschiedt. Hij moet in de
O. E. II 10
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eerste plaats weder, gelijk de man der „geestelijke voorouders", vragen. : „wat kan uit de geschiedenis van het
verleden dienen om het tegenwoordige te verklaren. ?" maar
daarnaast, en vooral niet daaraan on.dergeschikt : „wat is in
dat alles geschikt om karakter en denken van de leerlingen
te vormen. r
Die drie standpunten nu worden niet voldoende onderscheiden. De men.schen van het eerste zien dikwijls ten
onrechte met eenige geringschatting Weer op uitingen, die
van de beide laatsten gehoord worden , die van de beide
laatsten hebben van het eerste dikwijls een geheel onjuist
begrip. En de leek gevoelt zich, wat zeer natuurlijk is, tot
het tweede meer aangetrokken dan tot het eerste; dit hangt
samen met zijn natuurlijke neiging om zich eerder bevredigd
te gevoelen door iets wat hem nader staat dan het zuiver
wetenschappelijke standpunt, dat hij gaarne beschouwt uit
het oogpunt van het praktische nut. Dit niet goed onderscheiden is, naar mijne meening, onder anderen. met
L am pr e c h t ten opzichte van het eerste geschied in zijn
pas verschenen deel : Aus der jiingsten deutschen Vergangenheit. Hi.j wijdt daar honderden bladzijden aan de muziek,
aan de beeldende kunsten, aan de schoone letteren, aan
de wereldbeschouwing van Hartmann en Nietzsche,
van W u n d t en Lange — alles zeer merkwaardig en
op zichzelf belangrijk, maar wat wil dat alles in een
geschiedenis van het Duitsche y olk in zijn geheel, waarbij
het hem, naar hij uitdrukkelijk verklaart, te doen is om
de Duitsche „volksziel" ? Dat yolk denkt en gevoelt geheel
wat anders. De toekomst van het Rijk, de economische
strijd met Engeland en Amerika over de geheele wereld, de
verhouding tusschen. Protestant en Roomsch, de kwestien
van loon en arbeid — dat is het wat thans denken en
gevoelen. der Duitsche natie beheerscht en niet de compositie
van Wagner's drama's, de heerschappij van het impressionisme of de pointilleermethode, de meerdere of mindere
invloed van. Zola of Ibsen, van Sudermann of Hauptm a n n, de theorie van den „ITebermen.sch." De schrijver
weet dat ook wel, bliikens menige uiting in zijn geschrift,
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xnaar hij houdt de zaken niet genoeg uit elkander, onderseheidt niet genoeg tusschen wat werkelijk in onzen tijd
geschiedt en wat hem in onzen tijd het meest treft. Het
is trouwens reeds moeilijk zich van het laatste standpunt
te verplaatsen Haar het zuiver algemeen historische, dat
van den geschiedkun.dige eischt zich zooveel mogelijk te
ontdoen van alle vooroordeel van zijn tijd en zijn persoon.;
hoeveel moeilijker is het niet, wanneer men te doen heeft
niet met het verledene maar met het tegenwoordige, waarin
_men zelf leeft ! Wij moeten dit bij de beoordeeling van zijn
werk in het oog houden om billijk te zijn maar tevens
moeten wij er voor waken, dat wij ons door zijn werkelijk
meesleepend betoog niet laten medesleepen om dezelfde font
te begaan, die hij maakte.
Ook ten onzent zijn sporen van hetzelfde euvel merkbaar. Het wordt tijd ook hier ervoor te waarschuwen en
te wijzen op de noodzakelijkheid van scherp on_derscheiden
tusschen de behoeften der wetenschap en die van het
onderwijs, tusschen het eigenlijke begrip geschiedenis en de
neiging tot beperking van dat begrip binnen de grenzen,
dikwijls onbewust door politieke of ,sociale overwegingen
van het oogenblik aangegeven. Vooral dient gewaarschuwd
voor de in onzen tijd meer en meer populaire opvatting
alsof op het gebied der geschiedenis ook van het verste
verleden eigenlijk alleen sprake zou kunnen zijn van den
„klassenstrijd", in den nieuweren tijd zich vertoonend als
strijd tusschen „kapitaal" en „arbeid." 'Vie zou willen
ontkennen, dat er in de geschiedenis der menschheid dikwijls
sprake is van klassenstrijd, dat de tegenstelling van kapitaal
en arbeid herhaaldelijk van groote beteekenis is geweest,
zou de waarheid te kort doen. Maar de mensch kan eenmaal „van brood alleen niet leven". Het is niet twijfelachtig,
clat daarnaast de persoonlijke wil van den enkeling, meer
of minder de exponent van zijn tijd, de machtige werking
der godsdienstige gevoelens, der kerkelijke neigingen, de
weinig minder werkzame nationale begeerten, de tallooze
vormen van den strijd om het bestaan in reeelen en ideeelen
zin op de gebeurtenissen in het verleden dikwijls een
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beslissenden invloed hebben gehad. Meer dan eens bleek het,
dat vooral van socialistische zijde opgeworpen, en met de meest
mogelijke zekerheid van toon en overtuiging van de waarheid
te bezitten, uitgesproken beweringen omtrent den materieelen
grondslag van bepaalde historische gebeurtenissen berusten op,
onvoldoende, immers tweede- of derdehan.dsche kennis van
de bronnen, op uitingen in leer- en handboeken veeleer
dan op zelfstandig onderzoek. Het goedkoop smalen op
„burgerlijke geschiedschrijvers" doet daarbij dan dienst in
plaats van werkelijk wetenschappelijk onderzoek. Smalen
is altijd verkeerd en in wetenschappelijke dingen misschien
verkeerder nog dan ergens elders, omdat de man van wetenschap zooveel mogelijk zonder hartstocht de onderwerpen
van zijn wetenschappelijk streven moet beschouwen. Maar
uit een wetenschappelijk oogpunt is het onvergefelijk zich
zonder voldoend onderzoek te wagen op het gebied van
het wetenschappelijk betoog. En dit laatste geschiedt ook
ten onzent in deze dingen veel te dikwijls, soms onder den
schoonen dekmantel der wijsgeerige bespiegeling, die ook
hier, zonder den solieden inhoud van zuiver wetenschappelijk
onderzoek, niet anders kan opleveren dan holle theorie.
Zoo hooren wij dan in onze dagen Gustaaf Adol f,
den Protestantschen held, uitmaken voor een eerzuchtig en
berekenend staatsman, Wien het bij zijn inval in Duitschland,
in verband met den toestand van zijn rijk, in de eerste
plaats te doen was om verovering en politieke macht. Zoozien wij den vurigen geloofsman Luther geschetst als den
woordvoeder eener volksbeweging voor brood en vrijen
arbeid. Zoo zien wij ook Prins Willem geschilderd als een
eerzuchtig leider van in hun bedrijf bedreigde kooplieden
en visschers. Zoo zien wij Napoleon aangewezen als den
slimmen vleier der door de gevolgen der Revolutie bedreigde
bourgeoisie. Alles met verwringing der historische feiten
naar de vormen van het keurslijf der socialistische theorieen
en onder aanhaling van allerlei in den regel uit Naar verband gerukte opmerkingen van bekende en minder bekende
geschiedkundigen, betreffende de genoemde personen en
gebeurtenissen. Het behoeft niet betoogd te worden, dat
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, de bewijslast voor de nieuwe historische beschouwingen, bij
de socialistische auteurs ten grondslag van hun gansche
stelsel gelegd, allereerst op hen zelven rust en dat zij niet
kunnen volstaan met dergelijke beweringen op lossen grond.
Dit wordt dan ook door de besten onder hen grif erkend.
Gaan zij eenmaal wezenlijk daarmede beginnen ten einde
hun stelsel te vestigen op vaster grondslagen dan losse
opmerkingen en loutere theorie, dan zal het tijd worden, ook
van de zijde der „geschiedkundigen_ van professie," om de
grondslagen hunner eigen opvatting opnieuw te onderzoeken.
Sominige verschijnselen wijzen er op, dat die tijd van herziening van eigen opvattingen, verdediging der resultaten
van eigen ernstig onderzoek voor onze wetenschap niet zoo
ver meer of is. Maar dan is het alleszins noodig, dat de
heoefenaars der geschiedenis eene zoo breed mogelijke
opvatting van het begrip geschiedenis huldigen. Aileen dan
zullen zij in staat zijn met zooveel mogelijk volledige kennis
van zaken op te treden tegen geschiedvervalsching, van
welke zijde die ook moge komen, en te beletten, dat de
geschiedenis opnieuw, ja meer en meer worde, wat zij herhaaldelijk reeds geweest is : het arsenaal, waaruit de politieke
partijen hare wapenen halen, in plaats van de leerschool,
die ors het tegenwoordige in zijn wording moet doen
begrijpen zonder aanzien des persoons, buiten invloed van
politieke of godsdienstige meeningen.
Veelzijdig, veelvormig is het leven der menschheid.
Geen enkele formule is in staat het zonder meer te verklaren, in geen enkel stadium zijner ontwikkeling, nu
noch voorheen. De tallooze levensvormen der menschelijke
maatschappij te leeren kennen, de tallooze kleine en groote
raderen, die haar in beweging brengen, de invloeden, die
hare ontwikkeling beheerschen — dat moet het streven zijn
der historische wetenschap. Die taak is te zwaar voor e4n
mensch, gelijk de kennis der natuur in haar geheel voor
den eenling naar alien schijn ten eeuwigen dage verborgen
zal blijven. Het zij zoo. Maar de dienaar der wetenschap
mag nooit vergeten, dat hij, zij het slechts door het aanbrengen van een enkelen steer, heeft mede te werken aan
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het allengs doorvorschen van een groot geheel, dat, naar
wij meenen en hopen, door een. groot beginsel beheerscht
wordt, een beginsel, dat te samengesteld of misschien ... to
eenvoudig is om door ons, menschen, to worden begrepen.
Hij heeft zich vooral te wachten voor de meening, dat zijn
klein gezichtskringetje nu eigenlijk de kern zou zijn van
dat geheel, zijn klein arbeidsveld het eigenlijke terrein
zijner wetenschap, dat zijn beperkt begrip in staat zou zijn
het geheel te omvatten met de toovermacht eener min of
meer wetenschappelijke formule. Dat hebben de beoefenaars
der geschiedenis in het oog te houden op straffe van to
vervallen in kortzichtige stelselzucht en aanbidding van
een wetenschappelijken fetisch.

Theorie en ervaring op het gebied
der afstammingsleer
DOOR

Prof. HUGO DE VRIES.

II.
in verband met de beschouwingen, waarvan ik in het
bovenstaande een kort overzicht heb trachten te geven,
heb ik gedurende een reeks van jaren getracht, rechtstreeks
waarnemingen omtrent het ontstaan van soorten en varieteiten te doen, en wel ten deele in de vrije natuur, ten
deele in een proeftuin, waar de planten zich onder voortdurend toezicht bevonden. Het is mij daarbij gebleken,
dat het bedoelde verschijnsel wel zeldzaam is, maar toch
niet zoo zeldzaam, dat bij een goede en gelukkige keuze
der soorten niet van tijd tot tijd duidelijke gevallen zouden voorkomen. 1k ga er flans toe over, de meest belangrijke en naar mijne meening meest leerrijke voorbeelden
eenigszins uitvoeriger te bespreken, teneinde aan te toonen,
dat ook op dit gebied ten slotte de wegen der natuur
ontsluierd kunnen worden.
Daarbij wensch ik mij zooveel mogelijk aan de vorenstaande uiteenzettingen te houden, en met name de drie
hoofdtypen der soortwording afzonderlijk te behandelen.
Daarbij zou het de meest natuurlijke volgorde zijn, om ook
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thans met de progressieve mutatien te beginnen, en eerst
daarna de retrogressieve en de degressieve, de achterwaartsche en de zijdelingsche stappen in den gang der ontwikkeling te schetsen. Maar daartegenover staat, dat deze beide
laatste processen van meer eenvoudigen aard zijn, en overal
zich aan de bekende feiten meer rechtstreeks aansluiten,
dan de progressieve. Deze toch zijn tot nu toe ternauwernood ooit het voorwerp van een proefondervindelijk onderzoek geweest, daarom acht ik het beter, ze voor het laatste
te bewaren.
Vangen wij dus met de retrogressieve mutatien aan.
Ik kies als voorbeeld een geval, dat van tijd tot tijd in de
vrije natuur voorkomt, ook in ons vaderland niet geheel
onbekend is, en dat ik in de jaren 1893-1897 in mijn
tuin heb kunnen waarnemen. De plant, die dit vertoont,
is de gewone vlas-leeuwenbek, ook bekend als Linaria vulg aris. In Juli en Augustus bloeit zij bij ons langs dijken
en wegen, en vallen hare fraaie, gele trossen spoedig in
het oog. Elke bloem heeft den zoogenoemden leeuwenbekvorm, een tweelippige bloem, waarvan echter de lippen op
elkander sluiten en zoo een muil vormen. De bovenlip is
geel, de onderlip echter schitterend oranje. Deze onderlip
loopt naar achteren in een gesloten buis of spoor uit,
waarin de honig wordt afgezonderd. Insecten, die niet al te
licht zijn, zooals de hommels, openen de bloem door hurt.
gewicht, als zij zich op de onderlip neerzetten, voor kleinere
diertjes blijft echter de honig in den regel ontoegankelijk.
Vlas-leeuwenbek eindelijk heet onze plant, omdat hare bladeren en stengels veel op die van het gewone vlas gelijken.
Van dit gewas is nu eene varieteit bekend, waarin de
bloemen een geheel anderen bouw hebben. In plaats van
een onderlip en een bovenlip eindigt de kroon met een
ronde, enge opening, waar rondom de rand naar buiten en
naar achteren is gebogen. Deze geheele rand heeft de
oranjekleur van den onderlip der gewone bloemen, maar
is niet bewegelijk, en de hommels kunnen dus den ingang
der bloem, die voor hen te klein is, niet verwijden. Zij
bereiken dan ook gewoon.lijk den honig niet. Toch is deze
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sporen afgezonderd, die aan het ondereinde der kroon in
een kraals geplaatst zijn. Men ziet gemakkelijk in, dat zulke
bloemen met haar breeder vijfsporigen voet, met haar ronde
Buis en kleine opening zonder lippen er geheel anders
uitzien dan gewone leeuwenbekj es. Het spreekt dus wel
van zelf, dat zij aan de aandacht der plantkundigen niet
kunnen ontsnappen, en dat zij opgemerkt en verzameld
worden overal waar zij voorkomen.
De eerste, die ze ontmoette, was een student van Linn e,
aan de Universiteit van Upsala, genaamd Ziober g. Op
een tocht in de omstreken dezer stad vond hij erg ens op
een eiland, in het jaar 1742 een groeiplaats der L inaria,
waar alle bloemen dozen vreemden worm hadden. Deze
vondst wekte then algemeene verwondering. Trots het
groote verschil was de overeenkomst een. zoodanige, dat de
plant als een. Linaria vulgaris niet to miskennen was.
Trouwens voor den bloei gelijkt zij daarop volkomen, en
is ook ten onzent niemand. in twijfel of een gegeven plant
een vlas-leeuwenbek is of niet. Linn4 beschouwde het
als een wonder, en gaf er daarom den naam aan van
peloria, afgeleid van het grieksche woord „peloor", dat
wonder beteekent.
Later zijn zulke pelorieen ook bij de tuin-leeuwenbekken
en bij een aantal andere gewassen met een lipvormige
bloemkroon. ontdekt. Maar het wonderlijke is daardoor
niet verminderd, eerder vermeerderd, en thans spreekt men
nog telken.s van pelorische bloemen.
De betrekking tusschen deze en de normale organen
beschouwt men algemeen als een geval van retrogressieve
metamorphose. De tweelippigheid der kroon hangt samen
met hare symmetric, die haar een verschillende boven- en
onderkant bezorgt, en die hare rechter en linker helften
terweerszijden van het symmetrievlak aan elkander gelijk
doet zijn. Gaat deze symmetric verloren, dan keert de
gewone vijfstralige bouw der bloemen weer terug en wordt
de opening rond in plaats van lipvormig, terwijl er vijf
sporen moeten komen, voor elk deel der kroon een. De
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pelorie is dus eenvoudig een symmetrische bloem, die haar
symmetrischen bouw verloren heeft. Het is zeker een meer
ingewikkeld geval van een verlies-mutatie dan b.v. Witte
bloemvarieteiten of onbehaarde en onbedoornde verscheidenheden, maar het behoort toch tot dezelfde groep.
De planten van Upsala, door Zioberg gevonden,
vertoonden nu dezen merkwaardigen bouw in alle bloemen
en op alle takken. En daar de plant overblijvend is, keerde
het verschijnsel telken jare terug. Daarentegen waken de
pelorische planten zoo goed als Been zaad, ten deele omdat
zij voor het bezoek der insecten ongeschikt zijn, maar
vooral omdat haar zaadknoppen en haar stuifmeel slechts
onvolkomen ontwikkeld zijn.
Toen eenmaal Linn é, in de dissertatie van Ziober g,
dit verschijnsel bekend gemaakt had, begon men meer
algemeen op de Linar'ia's to letten, en het duurde dan ook
niet lang, of ook in andere landen werden hier en daar,
op kleine groeiplaatsen, zulke pelorische exemplaren aangetroffen. Toch bleven zij hoogst zeldzaam, zoo dat het niet
waarschijnlijk geacht kon worden, dat deze gevallen oorspronkelijk zouden samenhangen, en door de verspreiding
van een enkele groeiplaats uit ontstaan zouden zijn. Daartegen pleit ook het gemis aan zaden. Moge dit ook al
niet volkomen zijn, en een enkelen keer een enkel zaad
voortgebracht worden, toch is het niet wel mogelijk, dat
daardoor de varieteit van de eene plaats naar de andere,
van het eene land naar het andere zou kunnen worden
overgebracht. Men komt dus noodzakelijker wijze tot de
conclusie, dat de pelorische Linaria ten minste op de
meeste plaatsen waar zij voorkomt, op zich zelf nit de
gewone Leeuwenbek moet ontstaan zijn. Wij hebben dan
her een voorbeeld van een herhaald ontstaan, een meervoudigen oorsprong, zooals die trouwens bij steriele varieteiten niet zeldzaam voorkomt, o.a. bij de sparren zonder
takken. Bij andere varieteiten is het natuurlijk altijd
mogelijk dat de eene groeiplaats uit zaad van de andere
zou ontstaan zijn, ofschoon het in vele gevallen zeer onwaarschijnlijk is, en men zich meer geneigd voelt, een meer-
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voudige afstamming aan te nemen. Zoo is de bruine beuk
in Thuringen, in Zwitserland en in Noord-Italic aangetroffen,
lang voordat zij in cultuur genomen werd, en zijn ook in
den tuinbouw tal van varieteiten niet eens, maar herhaaldelijk
ontstaan, hetzij kort na elkander, hetzij met soms zeer
lange tusschenruimten.
Ook in Nederland is de pelorische Linaria van tijd tot
tijd ontstaan. Zoo werd in het jaar 1874 daarvan een
groeiplaats ontdekt in de duinen bij Zandvoort, en in 1896
werd in „De Levende Natuur" een vondst bij Oldenzaal
beschreven. Enkele andere gevallen vindt men opgeteekend.
Naar het schijnt, zijn zulke vondsten niet alleen zeer
plaatselijk, maar ook, wat den tijd betreft, beperkt. Wel
is de vlas-leeuwenbek een overblijvende plant, maar dit
wil niet zeggen, dat haar levensduur een onbeperkte zou
zijn. De meeste overblijvende gewassen sterven vroeger of
later af, tenzij zij zich zeer sterk vermenigvuldigen kunnen.
Het kan ons dus niet verwonderen zoo de pelorieen, die zoo
goed als geen zaad maken, na verloop van tijd weer verdwijnen.
Wij mogen het dus als vaststaande beschouwen, dat
de pelorische leeuwenbekken van tijd tot tijd en bier en
daar uit de gewone ontstaan zijn. Hier is dus een geval,
dat een kans aanbiedt op rechtstreeksche waarneming.
Natuurlijk is die kans gering, maar dit is geen reden, om
haar niet te beproeven, vooral als men tegelijkertijd tal
van andere soorten beproeft, en dus in het algemeen de
kans groot genoeg maakt. Ik heb in de jaren. 1886-1887
zulk een proef begonnen en na vier generation, die elk
twee jaren duurden, heb ik in den zomer van 1894 het
geluk gehad een pelorische plant in mijn zaaisels te zien
ontstaan.
Dit geschiedde plotseling, en eigenlijk geheel onverwacht. In de voorafgaande jaren was niets gebeurd, wat
zou kunnen verraden, dat eene mutatie in aantocht was.
Wel heeft de gewone vlas-leeuwenbek van tijd tot tijd zeer
enkele pelorische bloemen, en vindt men die op wandeltochten bij llitzondering aan de overigens normale trossen.
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Wel had ik dit verschijnsel ook aan mijne planten gezien,
waar alle bloemen dagelijks nagegaan werden en dus Been
een aan de waarneming kon. ontsnappen. Maar tusschen
een zoodanige bloem op de duizende gewone, en een plant
die niets anders draagt, is natuurlijk een groote sprong.
Wanneer men vooraf uitvoerig over de mogelijkheid
van het ontstaan van pelorische leeuwenbekken in mijn
tuin had nagedacht, en daarbij zich op de heerschende
selectie-leer wilde steunen, dan zou men moeten verwachten
dat allengs in den loop der jaren planten met wat meer
monstreuze bloemen tusschen de normale zouden voorkomen,
en dat, wanneer ik van deze het zaad uitkoos, het aantal
van die afwijkende organen lan.gzaam in de opeenvolgende generation zou toe nemen, zoodat zij eindelijk de
overhand kregen en ten slotte z(5o overwegend zouden
worden, dat de normale bloemen meer en meer op den
achtergrond traden. En zoo lang men de pelorische Linaria's
niet had zien ontstaan, scheen deze voorstelling ook volkomen. gerechtvaardigd. Wel had zij een zeer zwak punt,
namelijk de onmogelijkheid van een keus in die richting
in de vrije natuur. Het bezit van enkele onvruchtbare
bloemen Loch moge onschadelijk zijn zoodra zij talrijker
worden, verminderen zij de kans op vermenigvuldiging, en
de natuurkeus zou dus eerder uitroeiend dan bevorderend
moeten werken.
Maar al deze en dergelijke beschouwingen, die breed
plegen to worden uitgemeten, waar de feiten ontbreken,
verliezen hare waarde ten eenen male, waar de ervaring
spreekt. En deze is, dat uit zaad van voorouders, die
niets afwijkends vertoonden, in een tuin, maar zonder zeer
bizondere voorzorgen van cultuur, plotseling en zonder voorbereiding uit de gewone Linaria een pelorische ontstond.
Overgangen waren er niet, een langzaam toenemen van
het aantal sporen per bloem, of van het aantal afwijkende
bloemen per plant, werd niet gezien. Niets verraadde, toen
ik in 1893 mijn zaad oogstte, dat dit zaad de kiem voor
een zoo merkwaardige verandering bevatte.
Het geluk wilde, dat ik in 1893 op mijn bed zeer
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weinige maar zeer rijkbloeiende planters had staan, en dat
ik daarvan veel zaad geoogst en bewaard had. Daarvan
had ik slechts een klein deel in 1894 gezaaid. Was in dat
kleine deel de kiem van een pelorische plant voorhanden,
dan konden er nit de rest van het zaad misschien meer
zulke planten verkregen worden. 1k zaaide dus in 1896
en later in 1899 nog eens van dit zelfde zaad. Mijne verwachting werd bevestigd, en het bleek, dat de pelorische
planten wel in een zeer geringe, maar Loch in een niet
onbelangrijke verhouding voorkomen. Op ruim 1750 bloeiende
zaailing-en vond ik er 16 pelorisch, dus omstreeks 1 per
honderd. Aan deze waren alle bloemell onderling gelijk,
met hun vijf sporen en ronden bloemingang. Wel kwamen
er enkele bloemen met vier of met zes sporeu voor, maar
dit is een geval van gewone variabiliteit, en had met den
oorspong der varieteit klaarblijkelijk niets te maken. Alle
andere planten hadden gewone, eensporige bloemen, hoogstens had een enkele nog een of een paar pelorische bloemen
er bij, zooals dit telken jare gezien kan worden. De beide
groepen waren volkomen scherp van elkander gescheiden,
zonder eenigen overgang of tusschenvorm. Zoodanige komen
dus niet alleen niet als voorbereiding, maar zelfs niet
tegelijkertijd met de voile varieteit voor den dag. Zij bestaan
eenvoudig niet.
Met mijne proef kon ik nu tweeerlei verdere vragen_
beantwoorden. Voor de eene kon ik de pelorische planten
gebruiken en nagaan of het mij gelukken zoude wat zaad
te winnen, en of dit de varieteit zou herhalen. Voor de
andere kon ik de -normale exemplaren kweeken en onderzoeken, of zich de mutatie uit deze soms herhalen zoude,
zooals de ervaringen in den tuinbouw deden verwachten.
Het eerste punt stuit op het reeds besproken bezwaar
der zeer geringe vruchtbaarheid. Duizenden pelorische
bloemen heb ik, onder uitsluiting van het bezoek der insecten,
met elkanders stuifm.eel bevrucht. Weken lang heb ik
daaraan bijna dagelijks eenigen tijd gewerkt, en de uitkomst was, dat ik slechts een hon.derdtal kiembare zaden
verkreeg. Daarenboven is er bij zooveel werk altijd een
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onaangename leans op fouten, daar natuurlijk elders in den
twin de andere Linaria's tegelijkertijd bloeien, en dus het
gevaar voor een toevallig overbrengen van stuifmeel niet
geheel buitengesloten kan. worden. 'loch was het resultaat
bevredigend. -Want op de 80 bloeiende exemplaren kwamen er
slechts 4 eensporige voor. De overigen vormden. in 1898
een bed van 4 quadraatmeter grootte, geheel bedekt met
,de wonderlijke, zuiver pelorische bloemtrossen. De varieteit
was dus, trots alle bezwaren, klaarblijkelijk erfelijk.
Het tweede onderzoek was natuurlijk eenvoudiger, en
gaf zoowel in 1895 als in 1897 het verwachte resultaat.
Ongeveer in dezelfde verhouding als de eerste maal kwamen
in deze jaren uit het zaad der volgen.de generatie, op
normale planters geoogst, weer pelorische voor den dag.
Het vermogen, om de varieteit door mutatie voort te
brengen, bleef dus in mijn ras gedurende een zekere periode
werkzaam.
Doch het wordt tijd, dat wij tot een ander voorbeeld
.overgaan. Ik kies daartoe het ontstaan van dubbele bloemhoofdjes bij een saamgesteldbloemige plant, een geval dat
wij boven reeds besproken hebben, en dat in den tuinbouw
nog al een belangrijke rol speelt.
Op koornvelden ziet men dikwijls een plant, die onder
de namen van gele ganzenbloem, vokelaar, pandbloem,
Wilde goudsbloem en stroobloem bij de landbouwende bevolking als een onwelkom onkruid overbekend is. Zij verkiest
zanderige bouwgronden, en vermenigvuldigt zich buiten.gewoon snel en sterk. Zij behoort tot hetzelfde geslacht
.als de chrysanthen of chrysanthemums, die bij ons thans
zoo zeer geliefde wintersierbloemen zijn, en voert den naam
van akker-chrysanthemum of Chrysanthemum segetum. Van
'deze zeer fraaie soort waarvan de bloemen veel op goudsbloemen gelijken maar meer zuivergeel zijn, komt in tuinen
hier en daar een grootbloemige varieteit voor, echter geen.
-dubbele.
Uit deze grootbloemige verscheidenheid nu is het mij
gelukt de dubbele te makers, zooals men pleegt te zeggen,
of liever in mijn proeftuin te zien ontstaan, wat meer met
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mijne opvatting overeenkomt. Want ofschoon ik aan deze
cultuur zeer groote zorgen besteed heb, en telken jare met
de meeste nauwgezetheid de beste planten gekozen heb,
om er het zaad van te winnen en uit te zaaien, ben ik
toch overtuigd dat het ontstaan mijner dubbele akker-chrysanthen slechts een gunstig Coeval geweest is, dat ik heb
k-unn.en waarnemen, maar dat ik niet teweeg gebracht heb.
Voordat ik tot de beschrijving mijner cultuur overga,
moge nog even op den voorgrond gesteld worden dat,
zooals wij boven reeds gezien hebben, het ontstaan van
dubbele bloemen en bloemhoofdjes tot de gevallen van
zijdelingsche ontwikkeling, dus van degressieve mutatie
moet gerekend worden. De groote variabiliteit van zulke
rassen, en de omstandigheid dat haast elke soort van tuinbloem eel) dubbele varieteit kan maken, terwij1 dit niet
eenvoudig door het verlies van een of andere bepaalde
eigenschap verklaard kan worden, wettigen deze opvatting.
bloemhoofdjes der gekweekte akker-chrysanthen
hebben een krans van lintbloemen en daarbinnen een hart
van kleine buisbloempjes, de zoogenaamde schijf. Het aantal
dier lint- of straalbloemen bedraagt gemiddeld 21, doch
wisselt om dit cijfer nog al aanzienlijk. Om dubbel te
worden, moet niet alleen dit aantal toenemen, maar moeten
ook de buisbloempjes der schijf, ten minste voor een aanzienlijk deel, in lintbloemen worden veran.derd dat dit zoo
is kan men aan de Winter-chrysanthen, aan dubbele goudsbloemen. en vele andere voorbeelden gemakkelijk zien. Het
ziet er soms nit, alsof er in 't geheel geen buisbloempjes
waren, ofschoon deze in werkelijkheid toch nog tusschen
de lintbloemen verscholen zijn. Wilde ik dus een dubbele
varieteit verkrijgen, dan moest ik, zoolang als ik er
niets meer van wist, elke vermeerdering van het aantal
der lintbloemen beschouwen als een mogelijke aanduiding
van wat ik zocht. En daar de ervaring in den tuinbouw
geleerd had, dat sterk veranderlijke verscheidenhed.en in
den regel niet in eens in haar voile pracht optreden, maar
zich aanvankelijk slechts door een klein spoor der afwijking
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verraden, moest ik nauwkeurig opletten of, en wanneer
zulk een spoor zou kunnen worden ontdekt.
Tot dit doel heb ik jaarlijks op al mijne planten de
lintbloemen op de afzonderlijke bloemen geteld, of als het
onmogelijk bleek, al dit werk zelf te doen, ze door een
vertrouwd persoon laten tellen. Ik kies daartoe allereerst
op elke plant een hoofdje, voor een eerste beoordeeling,
en wel dat op den top van den hoofdstengel zit, dus het
eindhoofd. Heeft dit minder straalbloemen dan 21, dan
acht ik de kansen zoo onvoldoende, dat ik de geheele plant
wegwerp. Heeft het er meer, zoo is het de moeite waard
ook op de volgende hoofden de lintbloemen te tellen, en
als dan de gunstige richting zich herhaalt, blijft de plant
behouden. Zoo kan men allengs, ofschoon met veel werk,
uit een bed met eenige honderden van planten, de twee of
drie allerbesten uitzoeken. Alleen van deze heb ik dan het
zaad gebruikt om in het volgend jaar uit te zaaien.
In het jaar 1896, toen ik reeds gedurende eenige jaren
door cultuur getracht had, de gekweekte akker-chrysanthen
van de Wilde varieteit, die daarmede in de tuinen altijd
vermengd schijnt voor te komen, te zuiveren, bespeurde ik
voor het eerst een aanwijzing in de boven besproken richting. Ik had toen 1500 bloeiende planten_, waarvan er
omstreeks 1000 minder lintbloemen in het eindhoofd hadden
dan het gemiddelde aantal van 21, en dus weggeworpen
werden. Van de overigen onderzocht ik nu ook de latere
bloemen en vond een plant die op 4 hoofdjes een lint of
bloemstraal meer had dan het gemiddelde. Zoo gering deze
aanduiding ook was, en zoo onmogelijk het was ze anders,
te ontdekken dan door het geduldig tellen der stralen, zoo
scheen zij mij Loch aan te wijzen, dat een mutatie had
plaats gevonden en dat het er nog slechts op aan kwam,
die zuiver voor den dag te brengen. Om dit te bereiken
heb ik alleen het zaad van die eene plant uitgezaaid en
dit gedurende eenige jaren telkens met het beste exemplaar
van mijn zaaisel herhaald. De uitkomst voldeed aan mijne
verwachting, of liever overtrof die verre. in het volgend
jaar had ik een plant met 34 stralen in het eindhoofd,
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terwijl het hoogste cijfer in 1896 slechts 22 en op een paar
te zwakke planten 24 was geweest. Dit maximum steeg in
1898 tot 48 en in 1899 tot 66, terwijl telkens die meest
bevoorrechte plant ook zaad genoeg gaf voor de cultuur
van de volgende generatie. In het laatstgenoemde jaar
kwam er nu nog een verschijnsel bij, dat vroeger ontbroken
had. vroeger toch waren alle lintbloemen, al waren zij nog
zoo talrijk, tot den omtrek der hoofdjes beperkt gebleven.
En het kenmerk van dubbele hoofdjes moet juist zijn, dat
or ook in het midden zulke lintbloemen optreden. In 1899
nu zag ik aan een zestal hoofdjes van den uitgekozen zaaddrager met 66 straalbloemen in het eindhoofd, voor het
Perst dit verschijnsel. Een, twee of drie lintbloemen zaten
midden tusschen de veel kleinere buisbloempjes. En daarmede was het doel bereikt. Ofschoon de plant op een honderdtal hoofdjes die deze afwijking niet hadden, slechts die zes
abnormale bezat, en deze daarenboven zoo laat in den
herfst bloeiden dat zij geen tijd meer hadden om rijp zaad
te maken, toch kon het pleit nu als beslist worden aangezien. De vermeerdering der lintbloemen in den rand was
klaarblijkelijk niet een overdreven geval van de gewone
veranderlijkheid van dat aantal, maar een eigen mutatie,
een eerste teeken van het dubbel-worden. En dat dit zoo
was, leerde het volgende jaar. Want toen waren alle planten
dubbelbloemig, de een meer, de andere minder, enkele zoo
sterk, dat zij voor de beste dubbele goudsbloemen niet meer
onderdeden. Maar zoo sterk dubbele bloemen maken
ongelukkigerwijze geen zaad, en kunnen dus voor de voortplanting van het ras niet worden gebruikt.
In 1901 en 1902 heeft mijn nieuwigheid wederom getoond
constant te zijn, en had ik dus niet meer to doen, dan de
fraaiste dubbelen uit to kiezen en de minder gevulden to
verwerpen. Onder de eersten gaven in 1901 de allerbeste
weer geen of zoo goed als geen zaad, terwijl de overigen
een zeer voldoenden oogst opbrachten.
Uit een en ander volgt, dat het dubbele ras uit de
enkele varieteit van den handel in den loop van een viertal
jaren is to voorschijn gekomen. Het is dus klaarblijkelijk
O. E. II 10
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niet z•5•5 langzaam ontstaan, als de selectie-leer zou doen
verwachten, en ik acht het weer dan waarschijnlijk, dat
het zijn oorsprong te danken heeft aan een geheel plotselinge
mutatie, waarbij in eens nit het oude ras een of meer
individuen van het nieuwe ontstonden. Het geluk heeft
dan gewild, dat ik zulk een individu kon uitkiezen. Maar
het was door de insecten met het stuifmeel zijner buren
bevrucht, en zijn zaad moest dus van den invloed dier
kruising gereinigd worden. En tevens moest de uiterst veranderlijke eigenschap der dubbelbloemigheid door een goede
keus tot een normalen, ja liefst tot een hoogeren graad
van ontwikkeling gebracht worden. Hiertoe waren dus
eenige jaren noodig, en het komt mij voor, dat ik het tijdsverloop van vier of vijf jaren, dat mijn selectie geduurd
heeft, bij meer zorg en omvangrijker culturen wellicht eenigszins, maar toch waarschijnlijk niet zeer belangrijk zou hebben
kunnen of korten.
Trouwens dit zou voor de bewijsvoering toch geen
groote beteekenis gehad hebben. Want de selectie werkt,
wanneer zij slechts uit de afwijkingen der gewone variabiliteit te kiezen heeft, uiterst langzaam, en zou zeker een
vooruitgang van 21 op 66 straalbloemen slechts in den
loop van zeer veel langere perioden bewerken, zoo zij al
ooit zulk een effect zou kunnen. bereiken. En dan nog
ware dit gevolg niet standvastig geworden, en zouden ten
minste geen lintbloemen in het hart van het hoofdje zijn
opgetreden. Alles toont ten duidelijkste aan dat hier geen
gewone selectie in het spel was, maar wel degelijk een
toevallige mutatie.
1k erken gaarne dat dit zeer jammer is. Want anders
zoude ik in den vollen zin van het woord kunnen zeggen,
dat ik de dubbele akker-chrysan.then zelf gemaakt had. Nu
moet ik mij met den meer bescheiden rol van toeschouwer,
zij het dan ook niet met dien van lijdelijk toeschouwer, tevreden
stellen. Maar wat meer is, had ik de varieteit werkelijk
gemaakt, zonder hulp van het toeval, zoo zou ik het telkens
weer kunn.en doen, en in even korten tijd ook van andere
saamgesteldbloemige planters dubbele varieteiten. makers.
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En evenzoo zou ieder ander dit tot stand kunnen brengen.
Nat tot nu toe het geluk slechts aan enkelen bracht, zou
iedereen met voldoende volhardin:g kunnen bereiken.
Ongelukkigerwijze is dit niet zoo, ten minste vooralsnog. En ofschoon ik gaarne mijnen lezers warm aanbeveel
mijne proef te herhalen, en zoo te trachten nieuwe varieteiten voor den tuinbouw te winnen, kan ik hun niet beloven,
dat zij daarin slagen zullen. Want willekeurig kan men
- nieuwe
- 0-een
varieteit maker.
Om deze stelling, die klaarblijkelijk met de selectie-leer
geheel in strijd is, nader toe te lichten, ga ik thans over
tot Pelt derde voorbeeld, en kies daertoe de klaverell-vier.
Met verschillende soorten van klaver heb ik getracht, daarvan eene varieteit te „maken", en met twee onder haar
het) ik die proef zoovele jaren lan d;voortgezet, dat ik haar
uitkomst als beslissend snag beschouwen. In het eene geval
is zij gelukt, in het andere niet. Van de gewone roode
Ida tier bezit ik die zoo zeer gewe-nschte varieteit sinds
jaren., en kweek haar in zooveel exemplaren als ik maar
wil. Van de inkarnaat-klaver heb ik met moeite, in den
loop der jaren en bij vrij omvangrijke culturen eenige tientallen, misschien wel een honderd klaveren-vier-bladeren
gewonnen, ook een aantal met vijf schijven, maar nog geen
met 6 of met 7 blaadjes. En bij het uitzaaien is er nog alleen
maar op groote aantallen van planten een voldoende kans dat
zich de afwijking herhalen. zal. Bij de roode klaver echter
vertoonen thains al mijne planten het, in de meeste bladeren,
veelal reeds in de allereerste jeugd, terwijl bladstelen die
6 en 7 schijven dragen volstrekt niet zeldzaam zijn.
Van waar dit verschil? Cultuur en behandeling zijn
dezelfde, even zoo zijn de exemplaren die een of meer 4-5
schijvige bladen hebben van den beginne of aan met gelijke
zorgen opgezocht en geisoleerd. Ja zelfs, nadat het bleek
dat de eene proef gelukte en de andere niet, zijn de zorgen
voor de eerste natuurlijk verminderd, maar voor de laatste
verdubbeld. Toch zonder eenig resultaat ; de inkarnaatklaver laat zich niet dwingen. Zij blijft weerbarstig trots
cultuur en selectie, en een paar jaren geleden had zij mij

— 500 —
bijna gedwongen, de geheele zaak als wanhopig op te geven.,
Van waar dus dit verschil ? Klaarblijkelijk kan het
alleen liggen in de planten, die ik als uitgangspunt voor
mijne proeven koos. De eene hadden reeds het vermogen,
de nieuwe varieteit te doen ontstaan, de andere hadden het
niet. In de eene was de varieteit eigenlijk reeds voorhanden,
maar nog onduidelijk, in de andere was zij niet, en kon zij.
ook niet gebracht worden. Men zal dit trouwens zien,.
wanneer ik thans nader mededeel, hoe mijne beide proeven
begonnen zijn.
Dat van de roode klaver, evengoed als van de witte,
langs Avegen en op weilanden van tijd tot tijd klaver-vieren
gevonden worden, weet een ieder. Maar met die heb ik
mijne proef niet begonnen, ofschoon ik er n.agenoeg telken
jare enkele op mijne wandelingen zie. Uiterst veel zeldzamerzijn planten, die eenige vierschijvige bladeren tegelijkertijd
dragen, en daarnaast ook soms zelfs 6-7 tallige hebben..
Zulke heb ik slechts twee malen in het wild gezien. Van
deze beide vondsten is eene, bij Loosdrecht, het uitgangspunt voor mijne cultuur geweest. Klaarblijkelijk zijn zulke
planten mutatien, die reeds in de vrije natuur ontstaan zijn,
juist zoo, als ook de pelorische leeuwenbekken bier en daar
en van tijd tot tijd in het wild hun oorsprong nemen.
Neemt men zulk eene plant mede, dan heeft men het gewenschte ras; men behoeft het slechts te kweeken en te
isoleeren, om het weldra tot- zijn volle ontplooiing te zien
komen. En dat dit in mijne proef geschiedde, is dus niet
meer dan zeer natuurlijk.
Geheel anders de inkarnaat-klaver. Van deze veelvuldig
in het groot gekweekte soort kent men geen klaverenvier.
Juist daarom wilde ik trachten ze te „waken." Ik zaaide
een liter zaad, en zocht daaruit een paar afwijkende kiemplan.ten, met drie en vier zaadlobben, in de hoop daardooreen aanduiding van een vierschijvig blad te vinden. Werkelijk was dit ook het geval, want alleen deze en geen
enkel ander exemplaar der geheele cultuur vertoonde de
afwijking. Het was dus zeer gunstig, dat ik deze reeds bij
de ontkieming gelsoleerd verzorgd had. Zes jaren lang heb,

— 501 —
ik de nakomelingen van deze beide planters gekweekt, meest
honderd of meer in elk jaar, en steeds heb ik alleen zaad
gewonnen van die enkelen, die een of een paar vier- of
vijfschijvige bladeren hadden. Maar meer dan enkele percenten heb ik niet kunnen bereiken. Van een nieuwe
varieteit of een goed, vertrouwbaar ras, is eenvoudig Been
sprake. Misschien treedt later onverwacht eens een mutatie
in, en krijg ik plotseling hetzelfde, wat ik bij de roode
kiaver in den beginne vond, n.l. een ras, waarvan de meeste
bladeren 4-5 schijven hebben. Maar tot zoolang kan men
veilig voorspellen dat alle moeite en alle zorgen Been
noemenswaardigen voornitgan2,. tot stand zullen. kunnen
bren ().en .
Wat -voorhanden is, kan men isoleeren ; wat er niet is,
kan slechts het toeval brengen. Wanneer in de honderd
proeven het toeval eens gunstig is, kan men volkonien
tevreden zijn. dit is, nog veel meer dan met de besproken
retrogressieve en degressieve mutatien, het geval met de
progressieve, waartoe wij thans overgaan.
De progressieve mutatien eischen, zooals wij boven
reeds zagen, een krachtiger inwerking van die onbekende
factoren die zulke wijzigingen veroorzaken, dan de retrogressieve en de degressieve. Moet bij deze een zichtbare
eigenschap verdwijnen, of een onzichtbare een periode van
werkzaamheid intreden, bij gene moeten geheel nieuwe
kenmerken ontstaan, daar de organisatie een stap voorwaarts moot doen. Van daar dat men verwachten mag,
dat die krachtiger oorzaken tegelijk ook veranderingen in
de beide bijkomende richtingen zullen kunnen bewerken,
of met andere woorden, dat progressieve mutatien. allicht
met achterwaartsche en zijdelingsche zullen gepaard. gaan.
Tevens heb ik hier te wijzen op een andere verwachtin.g,
die ik reeds uitgewerkt heb, namelijk dat de voorwaarts
gaande schreden in de organisatie, om het zoo eens te
noemen troepsgewijze geschieden. Ik bedoel dat elke soort
zekere perioden van mutatie doorloopt, die met lange tijdsruimten van onveranderlijkheid zouden afwisselen.
Zijn deze opvattingen joist, dan zou daaruit volgen,
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streek die mate van veranderlijkheid zullen bezitten, terwijl overigen in dien zin onveranderlijk zijn. Trouwens
dat de overgroote meerderheid der planten die veranderlijkheid, die mutabiliteit niet bezit, is algemeen bekend.
Ware dat niet zoo, dan zou het verschijnsel zeker al lang
den eenen of den anderen onderzoeker opgevallen. zijn.
Maar de theorie wijst er op, dat naast die meerderheid van
tijdelijk onveranderlijken er enkele zijn moeten, die juist
thans in hun periode van mutatie verkeeren. Het komt er
dus slechts op aan, die te zoeken.
Voor dat Joel heb ik nu gebruik gemaakt van het
eerst besproken punt. 1k bedoel van de waarschijnlijkheid,
dat z66 er progressieve mutatien plaats vinden, er ook
andere zullen. zijn. Nu is de kans, om zijdelingsche afwijkingen te zien, betrekkelijk veel grooter, dan voor de
voorwaartsche. Men zou geneigd zijn te zeggen, dat zulke
schoksgewijze veranderingen in de natuur des to meer voorkomen naar mate zij minder belangrijk zijn. Daarbij komt,
dat vele der bedoelde zijdelingsche mutatien zich niet
alleen, zooals wij zagen, als uiterst sterk variabel, maar in
verband daarmede als in zekeren zin onvolkomen voordoen.
Ik heb hier het oog op wat men gewoonlijk monstrositeiten noemt. Zij zijn, ten minste zeer dikwijls, zijdelingsche
mutatien, en Loch volstrekt niet zoo zeer zeldzaam. Waar
zij gelsoleerd voorkomen, kunnen zij natuurlijk ook op zich
zelf ontstaan zijn. Vin.dt men ze echter in grooter aantal
bijeen, dan ligt het voor de hand, naar een gemeenschappelijke oorzaak te zoeken, en allicht is dan deze oorzaak een
zoodanige, dat zij ook progressieve wijzigingen teweeg brengt.
Of met andere woorden, zoo men ergens van eene
plantensoort, op een bepaalde groeiplaats een vrij groot
aantal monstrositeiten bijeen vindt, kan dit een aanduiding
zijn, dat die soort, daar ter plaatse in eene mutatie-periode
verkeert. Het is natuurlijk geen bewijs, maar slechts een
vingerwijzing. Zoolang echter andere verschijnselen ontbreken, is het altijd beter van zulk een zichtbaar lets gebruik
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te makers, dan in het geheel geene leiding te hebben.
Toen ik, nu een vijftiental jaren. geleden, naar aanleiding
van theoretische studien over het ontstaan der soorten,
besloot in de natuur te gaan zoeken naar eene plant, waaraan
hieromtrent jets waar te nemen zou zijn, heb ik mij dus
vooral van zulke zichtbare, ofschoon overigens slechts vermoedelijke hulpmiddelen bediend. Elke plant, die een of
andere monstrositeit vertoonde, moest worden beproefd.
En die beproeving bestond daarin, dat ik haar zaad gedurende een of meer generation, en liefst op zoo groot mogelijke
schaal in mijn proeftuin uitzaaide. Een nauwkeurig onderzoek van alles wat kiemde zou doers leeren, of hier of daar
misschien mutation te vinden waren. Zoo heb ik allerlei
planten bestudeerd. Allereerst de meest gewone afwijkingen,
de verbreedingen van takken en stengels, van bloem- en
bladstelen. Op de verbreede bloemstelen vindt men dan
allicht ook verbreede bloemen ; zij zijn in eene richting
zijdelings uitgegroeid, in de andere richting echter niet en
dus min of meer kamvormig. Op de verbreede bladstelen
vindt men bladeren, Wier top gespleten kan zijn, nu eens
dieper, dan weer minder diep. Oudtijds verwarde men al
zulke gevallen met die, waarin twee takken of bladeren
zijdelings aan elkander gegroeid waren, waardoor eveneens
een plat en breed orgaan ontstaat. Daarom noemde men
ze fasciatien, dat van het latijnsche woord fasces of bundels
is afgeleid. Zulke bundels komen bij planten wel voor,
maar zijn veel zeldzamer dan de verbreedingen. Zonnebloemen, paardebloemen, kattestaarten en vele andere
planten met fasciatien heb ik gekweekt, om te zien of zij
mij eenige kans op mutation zouden. geven. Peperhuisvormig toegevouwen en aan hun rand vergroeide bladeren
noemt men bekertjes ; ook van die heb ik er veel gekweekt,
o.a. van de klaver. Bloemen met een bloemblad te veel, of
vruchten met meer hokjes dan gewoonlijk, bloemgroepen
die te sterk vertakt waren en tal van andere gevallen
hebben mij als leiddraad gediend. Daarnaast onderzocht ik
al die wilde planten, van welke ik voldoende hoeveelheden
zaad kon verkrijgen, ook als zij verder niets bizonders toonden.
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Bij de meeste soorten moet men met een enkele afwijking tevreden zijn. Andere zijn daaraan rijker, en zoo
vertoonen de gewone weegbree en de herik onzer roggevelden
bijna alle monstrositeiten, die men van hen verwachten kan.
Maar ook deze heb ik te vergeefs beproefd. Toch heb ik
onder deze groep gevonden wat ik wenschte.
Dit was de zoogenoemde groote St. Teunis-bloem, of
St. Teunis-bloem van L a m a r c k, de Oenothera Lamarekiana.
Deze plant toonde, op een groeiplaats onder 's-Graveland,
verbreede en gespleten stengels, twee-toppige bladeren,
bekertjes, vrij veel bloemen die een bloemblad of een of
meer meeldraden te veel hadden, stempels die niet constant
vier in aantal waren, zooals behoorde, maar die zeer gewoon
van vier tot 7 a 8, ja in enkele bloemen tot hoogere cijfers
varieerden, en eindelijk tusschen de gewone vierhokkige
een zeker aantal vijf- en zeshokkige vruchten, of zelfs
vruchtjes die naast de gewone hokjes nog een kleiner,
slechts halverwege ontwikkeld, toch zaaddragend vakje vertoonden. Een reeks van monstrositeiten, zooals men die
niet dikwijls bijeen. vindt. Dit was voor mij een reden om
zoowel die groeiplaats zoo dikwijls mogelijk te bezoeken,
als ook zaad en planten van daar naar mijn proeftuin over
te brengen.
Sedert ik dit opgemerkt heb, heb ik de vindplaats
aanvankelijk bijna dagelijks, of tenminste eenige malen per
week bestudeerd. Later heb ik die bezoeken natuurlijk
verminderd, maar mij toch nagenoeg jaarlijks nog op de hoogte
gehouden van wat er geschiedde.
De Teunisbloem van Lamarck is een plant, die ruim
een eeuw geleden. uit Noord-Amerika, waar zij in het wild
groeit, naar Europa is overgebracht. Zij wordt om haar
statigen bouw en groote, schitterend gele, vooral des avonds
wijd geopende bloemen in tuinen en parken vrij veel
gekweekt, en is van deze uit hier en daar ontsnapt, of
zooals men het noemt, verwilderd. Dit was ook het geval
bij 's-Graveland, waar zij van uit een park zich over een
verlaten aardappelenveld kon verspreiden. In dat park
stond zij omstreeks 1870, en sedert dat jaar heeft zij zich
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nit eigen gestrooid zaad zeer sterk vermenigvuldigd. Toen
ik haar in 1886 voor het eerst zag, was deze vermenigvuldiging in vollen gang, maar eerst eenige jaren later
bereikte zij haar grootste hoogte.
In den zomer van 1887 vond ik nu op dit veld
voor het eerst eene zeer in het oog loopende mutatie, en
weinige weken later een tweede,. Het waren varieteiten of
ondersoorten van Oenothera Lamarekiana, die geheel onbekend waren, en die, blijkens een later in verschillende groote
herbarien en in beschrijvende werden ingesteld onderzoek,
ner.-,r ens anders voorkomen. Het lag dus voor de hand, aan
te nemen. dat zij ter plaatse ontstaan waren. En is dit
vermoeden juist, dan mag tevens besloten worden dat dit
ontstaan gebeurd was in de beide tientallen van jaren, die
aan mine ontdekking vooraf gingen. Deze beide nieuwe
soorten -- want zij bleken later even standvastig te zijn
bij uitzaaien als echte soorten — stonden aanvankelijk op
twee verschillende plaatsen van het veld, in zeer enkele
exemplaren, en wel zoo, dat men den indruk kreeg, dat zij
elk van een punt nit zich verspreid hadden. De eene kenmerkt zich door een zeer korten stijl en uiterst kleine, aan
zaden zeer arme vruchtjes. Deze kortstijlige Oenothera of
0. brevistylis stood ter plaatse, van waar uit de verspreiding
over het veld begonnen was, in enkele exemplaren, terwijl
-enkele andere bier en daar op korten afstand gezien werden.
De andere was een gladbladige worm, 0. laevifolia en stond
ver van alle andere Teunisbloemen in een groepje van
10-12 deels bloeiende planten, deels rosetten van wortelbladeren z66, dat men duidelijk zag dat zij uit het afgevallen zaad van een enkele moederplant ontstaan konden
zijn. Beide deze nieuwe soorten heb ik naar mijn proeftuin
overgebracht en in een reeks van generatien gekweekt.
Beide verspreidden zij zich door zaad op het aardappelen_veld, alwaar zij, trots hun Bering aantal, tot nu toe hebben
stand gehouden. Of zij daar wel eens opnieuw uit den
moederstam ontstaan, kon men dus onder die omstandigheden niet nag aan.
Andere nieuwigheden_ droeg het veld in die jaren als
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bloeiende planten niet. Daarentegen vond ik onder de
exemplaren zonder stengels twee onbekende vormen die
door smallere bladeren zich onderscheidden, en die ik later
ook in cultuur heb gehad. in het jaar 1889 trad op het
verlaten veld echter een veel belangrijker nieuwe soort op,
die door breede meer ronde bladeren, een lageren en
zwakkeren stengel, maar vooral door het gemis aan stuifmeel in de meeldraden gekenmerkt is, de dikkop of Oenothera
lata. Eindelijk werd in het jaar 1894 het veld wederom
zeer nauwkeurig onderzocht en werd daar, naast een nieuw
exemplaar van 0. later en een der beide smalbladige typen,
die ik zooeven noemde, nog een geheel nieuwe vorm gevonden, de dwerg-Oenothera of 0. nanella, die slechts enkele
decimeters hoog wordt, maar even groote bloemen draagt
als de Lamarcleiana.
Op het veld is echter de gelegenheid voor zulk nieuwe
soorten ongunstig. De grond is een droge zandgrond en
de ontkieming van de tallooze Oenothera-zaden rnaakt de
leans dat zeldzame vormen tot voile ontwikkeling zullen
komen, natuurlijk klein. De strijd voor het levee is er te
hard. Daaruit volgt echter, dat er wellicht veel gebeurt,
wat men niet ziet. Deze overweging heeft er toe geleid,
om dit on.zichtbare zichtbaar te maken, door op het veld
zaad te verzamelen en dit in mijn proeftuin onder zoodanige zorgen uit te zaaien, dat ook de zwakkere en zeldzamere kiemen tot outplooi'ing konden komen. Op die
wijze heb ik mij kunnen overtuigen, dat de reeds genoemde
soorten, als kiem, ook in andere jaren ontstaan, en heb ik
in 1889 nog weer een nieuwe soort nit zulk wild zaad verkregen. Dit was de roodnervige Oenothera, ook kortweg de
roodnerf genoemd, die door de lichtroode kleur der nerven
in de jeugd der plant, en later door fraaie donkerroode
strepen op de kelken, vruchten en op de as van den
bloemtros gekenmerkt is, en zelfs in het geel der bloemen
nu en dan een meer roodachtige tint verraadt. Het is een
prachtige soort, die voor de gewone Lamarelciana niet onderdoet, en deze zelfs in enkele opzichten schijnt te overtreffen.
Sinds het genoemde jaar heb ik haar in cultuur, en daar
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zij rijkelijk zaad geeft en gemakkelijk te kweeken is, heb ik
haar voor tal van proeven gebruikt. Steeds is zij daarbij
aan haar kenmerken getrouw gebleven.
Op het verlaten aardappelenveld onder 's-Graveland
zijn dus, sedert omstreeks 1870 de Oenothera's zich daar
begonnen te verspreiden, niet minder dan zeven nieuwe
soorten als kiemen uit de oude ontstaan. Onder deze is er
eene, de dwerg of 0. nanella, die door retrogressieve mutatie
uit de moedersoort haar oorsprong genomen heeft de
overigen zijn, blijkens al wat zij later vertoond hebben,
progressieve mutatien. Deze veranderingen geschiedden
plotseling, zonder voorbereiding en zonder overgangen of
tusschen_vormen, en ofschoon ik het veld natuurlijk doorzocht, in de hoop ze te vinden, maakte elke vondst Loch
den indruk van jets onverwachts. Wij hebben dus hier
eene periode van veranderlijkheid, die geheel overeenkomt
met datgene, wat naar onze algemeene beschouwingen
omtrent zulke perioden zouden moeten verwachten.
Toch zijn de waarnemingen op het veld uit den aard
der zaak onvolledig. Men ziet niet, hoe de nieuwe soorten
optreden. Ook ziet men ze wellicht niet alle, en zijn er
misschien nog meer, dan men er vindt. Maar vooral kan
men niet nag aan of elke soort slechts eenmaal, ern
en.kel individu ontstaat, dan wel meermalen en wellicht in
tal van exemplaren. Deze en andere, klaarblijkelijk hoogst
belangrijke vragen kunnen natuurlijk alleen in een proeftuin beantwoord warden.
Gaan wij dus thans tot de beschrijving van die proeven
over. Haar doel was de herkomst van elke afzonderlijke
plant nauwkeurig te kennen. Op het oogenblik, dat men
aan eenig exemplaar eene in het oog loopende afwijking
ziet, wil men weten, welke zijne voorouders waren, ten einde
na te kunnen gaan hoe die verandering tot stand gekomen
is. Het is duidelijk, dat men hierbij niet alleen op zijn
geheugen kan afgaan. Want het is onmogelijk, alle culturen
in zijne herinnering zuiver uit elkander te houden, en de
ervaringen in den tuinbouw leeren ten overvloede, hoe
omtrent de herkomst van allerlei nieuwigheden herinnering
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.en phantasie maar al te zeer samengaan. Er moet dus boek
gehouden worden, en wel zoo uitvoerig, dat de stamboom
der culturen door alle jaren heen tot in alle bijzonderheden
kan worden vervolgd. Dit boekhouden is een even belangrijk deel der studie, als de behan.deling der planten in den
tuin. Deze laatste omvat vooral het afzonderlijk houden van
al de verschillende takken der cultuur, zoodat nooit eenige
verwarring kan plaats grijpen. Maar de bestu.iving der
bloemen door insecten zou desniettegenstaande eene vermenging der culturen ten gevolge hebben, zoo men daaromtrent geen maatregelen nam. Men zou telkens wel
weten wie de moeder, maar niet wie de vader geweest was.
Om dit te bereiken moet men de planten afzonderlijk
kweeken, zoodat al degene die tot eene groep behooren,
bijeen staan en elkander kunnen bevruchten en er in hunne
nabijheid geen andere zijn, wier stuifmeel door bijen of
hommels zou kunnen worden overgebracht. Zoolang de
afzonderlijke culturen nog slechts enkele in aantal zijn, kan
men dit middel met goed gevolg toepassen. Zoodra zij echter
talrijker worden, wordt hun afstand uitteraard te gering,
en moet men dus tot een ander middel zijn toevlucht nemen.
Dit middel bestaat in het omhullen_ der bloemen tijdens de
bevruchting met zakken van papier, en eischt bij de Oenothera
Lamarckiana dat het stuifmeel in elke bloem door den
onderzoeker kunstmatig op den sternpel gebracht worde.
Het papier is natuurlijk zoo voorbereid, dat het tegen regen
en wind bestand is, een hoogen graad van doorschijnendheid heeft en Loch de verdamping niet al te zeer belet.
Ik gebruik eene papiersoort, die met paraffine doortrokken
is en den naam van pergamijn. voert. Wordt nu steeds iedere
bloem met haar eigen stuifmeel bevrucht, dan zijn vader
.en moeder dezelfde, en wordt dus de stamboom zeer vereenvoudigd. Gelukkig kan dit bij onze plant zonder eenige
-schade geschieden.
Mutatien zijn uit den aard der zaak zeldzaam. Niet
alleen ten opzichte van het aantal soorten, waarbij zij
tegelijkertijd voorkomen, maar ook ten opzichte van het
aantal exemplaren waarin zij optreden. Het is daarom

— 509 —
noodig, groote hoeveelheden zaad uit te zaaien. Daarbij
komt, dat de mogelijkheid niet van de hand te wijzen is,
dat sommige mutati.8n gunstig en andere ongunstig zullen
zijn, dat zij dus nu eens krachtige en dan weer zwakke
individuen zullen doers onstaan. Men moet dus de kiemplanten zoo behandelen, dat de sterkeren de zwakkeren
niet kunnen verstikken. Nu is het ongeveer onuitvoerbaarom aan elke plant zooveel ruimte te geven, als zij noodig
heeft, daar het proefveld dan veel te groot zou worden.
Met veel minder dan een kwadraatmeter voor elke 20 a 25,
individuen zijn de Oenothera's niet tevreden. Ik heb daarom
een anderen weg ingeslagen en de kiemplanten bijna dagelijks nagegaan. lag ik dan, dat zij gewone planten schenen
te worden, dan rooide ik ze uit om plaats te maken voor
hare Buren, bespeurde ik eenige aanwijzing van een afwijking, dan nam ik de jonge plant voorzichtig uit den grond,
plaatste haar afzonderlijk en besteedde aan haar alle zorgen,
die voor haar verdere ontwikkeling vereischt waren. Zoo
kon ik op een niet al te groot veld uit eenige duizenden
planten de mutatien_ uitzoeken, en deze ook als er slechts
enkele percenten of minder van waren, la auwkeurig
bestudeeren.
De proef, die ik thans ga beschrijven, heb ik in den
herfst van 1886 aangevangen. Toen zocht ik op het boven
besproken verlaten aardappelenveld een aantal zeer krachtige
rosetten uit, en bracht die naar den Hortus Botanicus te
Amsterdam. In het volgende jaar maakten negen van hen
stengels, die zeer rijkelijk bloeiden en zaad droegen. Uit
dit zaad kreeg ik dus 1888 de 2e generatie. Deze vertoondereeds terstond mutatien. En wel op 15000 planten tiers,
die afwijkende eigenschappen hadden. De helft van deze
behoorden tot de dikkoppen, 0. lata, de andere heift tot de
dwergen. 0. nanella, Welke beide vormen ik ook op het
veld gevonden en dus reeds besproken heb. Andere zag
ik dat jaar niet. Toch geloof ik dat zij er wel geweest
zijn, maar dat zij aan mijne aandacht ontsnapten, omdat zij
in hun eerste jeugd zich weinig van de gewone soort
onderscheidden, en ik op de mogelijkheid en de beteekenis.
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van zulke verschillen nog niet verdacht was. Ili liet verder
in die tweede generatie een aantal normale planten overwinteren, bloeien en zaad dragen, en kon dus in 1890 de
derde generatie kweeken. Deze cultuur had hetzelfde
gevolg als de voorgaande, alleen met dit verschil dat in 4en
enkel exemplaar op de tien duizend, bij de lata's nanella's
nog een derde nieuwe soort kwam, de eveneens reeds
beschreven roodnerf of 0. rubrinervis.
Deze waarnemingen waren voldoende om het plotseling
ontstaan van nieuwe vormen uit oude te leeren. En wel
voor de beide voornaamste richtingen, waarin de ontwikkeling it" de natuur plaats grijpt. Want de roodnerven
vormen een nieuwe soort met alle kenmerken der progressieve
mutatie, terwijl daarentegen de dwergen klaarblijkelijk
hun ontstaan aan een retrogressieve omvorming te darken
hebben. Trouwens in tal van familien en geslachten kent men
dwergen, en men neemt aan dat zij ontstaan, doordat een
van de factoren, die de statuur bepalen, is verloren gegaan
of tenminste onwerkzaam geworden. Maar een soort of
varieteit, analoog aan de roodnerven vindt men elders in
het plantenrijk niet. Hier is dus jets geheel nieuws, jets
volkomen eigenaardigs te voorschijn gekomen.
De mutatien waren geheel plotseling. Aan de planten,
die het zaad leverden, was niets bizonders waar te nemen.
Zij werden natuurlijk zeer nauwkeurig nagegaan, maar
schenen geheel gewone Lamarckiana's te zijn. Ouders en
grootouders waren beiden bekend, en de groote zeldzaam.heid van mutatien op de oorspronkelijke groeiplaats, verbonden met hare geringe kans om te bloeien en zaad te
waken, geeft ons het recht om aan te nemen, dat ook
onder de rechtlijnige voorouders mijner mutatien, of zooals
men misschien beter zegt, mijner mutanten, geen andere
vormen voorgekomen zijn dan de gewone Lamarckiana.
Aangemoedigd door deze eerste uitkomsten heb ik toen,
gedurende eenige jaren, door verschillende bijproeven,
getracht mijn methode van werken zoodanig te verbeteren,
dat een meer volledig inzicht in het verschijnsel kon worden.
verkregen. Eerst toen ik meende dit bereikt te hebben
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zaaide ik het in 1891 gewonuen zaad uit. Dit was in het
jaar 1895, en gaf mij dus de vierde generatie.
Deze cultuur heeft mijne verwachtingen verre overtroffen, en mijne moeite rijkelijk beloond. De drie reeds
vroeger gevonden mutatien traders thorns ook weer op, maar
in een veel grooter aantal van exemplaren. Op 14.000
kiemplanten had ik nu 60 dwergen en 73 lata's, terwijl er
acht roodnerven waren. Het vermogen, om deze voort te
brengen, bleek dus in mijne Lamarckiana's erfelijk te zijn,
en zich telken jare te kunnen uiten. En samen vormen zij
nagenoeg een vol percent van het geheele zaaisel. Bij goede
zorgen zou deze veranderlijkheid zich dus ook in veel
kleinere culturen kunnen verraden.
Naast die drie reeds bekende typen kreeg ik in dat
jaar, uit hetzelfde zaad, vier geheel nieuwe. Een daarvan
in een geheel onverwacht groot aantal exemplaren, n.l. 176
op dezelfde 14.000 kiemplanten. Dit was een norm, die
in de eerste jeugd gemakkelijk met de O. Lamarckiana te
verwarren is, dock later door smallere bladeren, lagere
stengels, kleinere vruchten en verscheidene andere verschilpunten gemakkelijk in het oog valt. 1k noem hem 0. oblonga,
en nu ik hem eenmaal kende, heb ik hem verder telken
jare in een betrekkelijk groot aantal individuen zien optreden.
Verder ontstonden twee zwakkere soorten, de een met
witachtig loof, O. albida, de ander met glanzend, donkergroen. loof, O. scintillans. Beide zijn ook in latere generation
herhaaldelijk nit den hoofdstam ontstaan. Maar de belangrijkste aanwinst was de 0. gigas, een zeer fraaie, veel
krachtigere plant met groote bloemen, een dicht loof en
zeer dikke vruchten. Deze ontstond in een enkel exemplaar,
en is in latere jaren in deze cultuur niet weer opgetreden.
Haar bezit heb ik in zekeren zin aan een Coeval te
danken. In het najaar van 1895 Wilde ik uit de duizenden
van rosetten mijner cultuur er eenige uitplanten om ze grooter
en krachtiger te doen worden en te laten overwinteren. Ik
koos daartoe een aantal der beste uit, maar zag onder deze
nog geen verschil. Eerst Coen zij in het volgend jaar begonnen
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te bloeien bleek het, dat een onder hen anders was dan,
de overigen, en zich door de zooeven genoemde kenmerken
onderscheidde.
Sedert 1895 heb ik mijne planten eenjarig gekweekt,
en dus telken jare eene nieuwe generatie gehad. Thans
groeit dus de elfde in mijn proeftuin. Daarbij heeft zich
het verschijnsel van het muteeren telkens herhaald nu
eens in grooter, dan weer in kleiner aantal bracht de oude
stam nieuwe soorten te voorschijn, en wel telken jare in
hoofdzaak dezelfde als in de vroegere. Enkele nieuwe zijn
er bij gekomen, doch niet van voldoend belang om er hier
de aandacht op te vestigen.
Er bestaat dus een zeker vermogen om te muteeren,
een toestand van veranderlijkheid, eene mutabiliteit, die in
den loop van een aantal generation werkzaam blijft, maar
daarbij telkens en bij herhaling hetzelfde voortbrengt.
Wanneer die veranderlijkheid begonnen is, weet ik natuurlijk
niet, maar het ligt voor de hand, te vermoeden, dat dit
na 1870, tijdens de snelle verspreiding op de wilde groeiplaats geschied is. Hoe lang zia duren zal, weet ik natuurlijk
evenmin, maar toch zijn er reeds verschijnselen die er op
wijzen dat zij van voorbijgaanden aard is, en zoo niet in
alle, dan toch ten minste in bepaalde takken van den
stamboom eenmaal zal ophouden. Het belangrijkst is echter,
dat de oude soort niet zich in de nieuwe verandert, zooals
men op grond der selectie-leer aanneemt, maar juist omgekeerd in verreweg het grootste aantal der exemplaren
geheel onveranderd blijft. Zij vormt een doorgaanden stam,
die zijdelings takken met andere eigenschappen draagt,
maar door deze niet, of ten minste voor als nog niet in het
allerminst overschaduwd wordt. De worming van nieuwe
soorten gaat dus hier in het klein juist zoo, als de palaeontologische verschijnselen ons Naar in het groot leeren kennen.
Het proces is iteratief, het herhaalt zich met een duidelijke
regelmatigheid.
Doze overeenkomst is zonder twijfel van hooge beteekenis. Natuurlijk mag men niet besluiten dat alle soorten,
ook op den weg der progressie, op precies dezelfde wijze
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ontstaan zijn. Zonder twijfel zullen later andere wegen
en andere middelen ontdekt worden. Maar toch blijft
het zeer waarschijnlijk dat de hoofdtrekken van het proces
der soortsvorming hier in een bepaald voorbeeld zichtbaar en voor waarneming en onderzoek toegankelijk
geworden. zijn.
Eenmaal ontstaan, zijn_ de nieuwe soorten terstond
constant. Tenminste de meesten en de besten onder haar.
Aileen de glanzig donkergroene seintillans keert uit haar
zaad telke jare tot de moedersoort terug. De overigen
doers dit niet. Ik heb ze, zoodra zij ontstonden, op de
reeds beschre yen wijze met haar eigen stuifmeel bevrucht,
en dan bleken de kinderen aan de inoeder gelijk te zijn.
In vele gevallen heb ik deze bij honderden, in enkele bij
duizenden gekweekt, maar een terugkeer tot de ouders
kwam daarbij niet voor. Ook in dit opzicht is dus de
oorspron.g der nieuwe soorten een sprongsgewijze. Van
vcrscheidene heb ik deze standvastigheid gedurende een
aantal generation vervolgd, maar steeds met dezelfde uitkomst.
Ik zou te ver gaan, en te lang over mijne eigene proeven
spreken, wanneer ik hieraan nog meer wilde toevoegen.
Trouwens het komt mij voor dat het medegedeelde voldoende is, om aan te toonen dat de verschillende wijzen
van soortvorming, tenminste wat betreft het ontstaan van
de zoogenoemde kleinere soorten, zeer goed aan waarneming en proefneming kan worden. onderworpen. Daarbij
blijkt dan, dat niets er ons toe dwingen zou, de oude voorstelling van de standvastigheid der soorten op te geven en
plaats te laten maken voor een langzame en voortdurende
veranderlijkheid. Integendeel, elke nieuwe vorm treedt in
eens, in al ziejne volkomenheid uit een vorigen te voorschijn.
Eenmaal ontstaan is hij even onveranderlijk en even standvastig als die oudere, en blijft hij zoo, tot hij later weer
eens, op dezelfde wijze, het aan.zijn aan nieuwe soorten
zal geven.
Zoodanig plotseling ontstaan, als een zijtak uit een
onafgebroken stain, noemen wij een mutatie, en de mutation
0. E. II 10
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verbinden dus voor ons de onveranderlijke soorten tot
grootere groepen en familien. Maar aan de andere zijde
verbinden zij de dagelijksche en onmiskenbare ervaring
omtrent het wezen der soorten met de theorie parer gemeenschappelijke afstamming. Zij heffen m.i. daarmede een der
laatste en grootste bezwaren tegen die leer op.

Hauptmann's „Versunkene Glocke"
DOOR.

CATH. BRITINING.

Een sprookjesdrama, wonderteer geweven nit purperen
herfstdraden in avondzon, waarop elfen zich te slapen leggen.
R aut end el ein, het sprookjeswezen, verschijnt ons eerst,
dartelend met boschfaun en watergeest in overmoedig lokken
en wijken, in schalk wisselspel met haar spiegelbeeld in de
bron. Even, als een heel zachte zucht, maar dadelijk weggeschertst, de weemoed, in haar lied van verlangen naar een
vader, eene moeder . . . . Zij weet niet, vanwaar ze kwam.. ..
Dan de boschfaun, in triomfaan. Nick elm ann., den watergeest vertellend, hoe hij den klokkewagen heeft gebroken
en de klok, op weg naar het nieuwe kerkje op de bergen,
naar beneden viel in het diepe meer. Hiermee zijn wij
voorbereid op de komst van H e in r i c h, den klokkengieter,
die met zijn klok omlaag stortte. Een gebroken man, sleept
hij zich naar de hut der oude Wittiche n, de „Buschgrossmutter", die Rant e n d e 1 e i n in het woudmos vond
en haar grootbracht.
Rautendelein, zijn droom van poezie, nadert hem.
Zij is hem het sprookje, de vervulling van zijn smartelijk
verlangen, het ideaal, dat hij te vergeefs trachtte in zijn
klokken uit te zingen. Hij wil haar blik, haar aanraking,
haar kus . . . . Dan wordt hij bewusteloos.
Nu komen de predikant, de schoolmeester en de barbier
hem zoeken op de bergweide. Zij stuiten of op den tooverring, dien. Haut end elein om Heinrich getrokken. heeft,
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maar Wit tichen laat hen ten slotte den klokkengieter
op een baar leggen en wegdragen. Dan, in maanlichten
nacht, luchte dans van fluisterende elfen, in schril contrast
de ruwe, wellustige boschfaun, en eindelijk weer R a u t e nd e 1 e i n, vaag droef en onrustig. Nu ze het menschenkind
zag, leerde zij tranen weenen, en ondanks Nick e 1 m a n n's
smeeken spelt ze met verlangende armen weg naar het
menschenland.
In het tweede bedrijf Heinrich 's vrouw, M a g d a,
zich opmakend voor het feest ter in.wijding van Hein.ri c h's
meesterwerk. Een gerucht klinkt van een ongeluk, booze
voorteekens. Zij s pelt haren man tegemoet.... men draagt
hem bewusteloos binnen. Dan, als hij ontwaakt, het gesprek met M a g d a, waarin zich de geheele tragedie van
zijn wezen openbaart. Zij, geheel vrouw, zich gevend en
zich zelve vergeten.d in aanbiddend opzien tot zijn meesterschap. Hij, rusteloos gekweld, voelend, dat hij haar het
levensbrood niet geven kan, wetend, dat hij nooit de hoogten
zal bereiken, waarnaar zijn ziel is uitgegaan. Nog slechts
een moedeloos verlangen in hem : te sterven, waar hij niet
waarlijk leven kan.
Nu komt, als maagd gekleed, Rautendelei n, die
hem tot nieuw leven wekt. Zijn droom is tot hem weergekeerd, met haar wil hij nog eens den weg bestijgen, die
voert naar de hoogste hoogten. Zij heeft zijn oogen geopend voor het licht van haar zonnerijk.
Hoog in de bergen bouwt hij aan zijn nieuwen tempel,
werlit in rusteloozen scheppingsdrang aan het wonderklokkenspel, dat de droefgebukte menschheid het lied van licht en
eeuwige vrijheid zal zingen. Afgunstig zien boschfaun. en
Nickelmann, hoe willig Rautendelein hem client, hoe
hij machtig heerscht over aard- en berggeesten. In dit
gebied komt de zieleherder het verdoolde lam zoeken.
H e i n r i c h, vol zelfbewuste kracht, vol verlangen om
vorstelijk mild over heel de menschheid de bloesems uit te.
strooien van zijn nieuwe zielelente, komt hem met uitgestrekte handen tegemoet. In vlammen.de woorden profeteert hij, hoe eens zijn schepping, alle kerkklokken over-
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.stemmend, zal bazuineu de wedergeboorte van het licht,
de scharen zal opvoeren tot het zonnefeest. De predikant,
ontzet, hoort zijn godslastering, wil den gevleugelden geest
binden aan kleine plichten. R a u t e n d e 1 e in moet hij verlaten, of het yolk, in zijn heiligste gevoelens gekrenkt, zal
,zijn tempel bestormen, met vernietigend berouw zal hij geslagen worden. Heinrich 's overmoedige sterkte wijkt
niet. R a -u t e n d e 1 e i n dankt hij het nieuwe leven, haar
geeft hij niet prijs. En het berouw zal evenmin zijn stem
verheffen als de oude klok in het meer. Dan, donker dreigend,
de woorden van den geestelijke : ,Sie klingt euch wieder,
Meister! Denkt an niich !"
dringen ze aan, de duistere machten, die hem het
geloof in eigen, godgelijke scheppingskra,cht zullen rooven.
Eel) oogenblik vlamt nog zijn oude moed in den strijd met
het aanstoriiiend yolk. Met rumoer van muziek feest
wil hij de booze _,.„Yeesten_ bannen. Tevergeefs. Lang zaam.
zwelt aan de klokketoon uit de diepte, blootsvoets ziet hij
zijn knaapjes het rotspad opklimmen, zwaar torsend de kruik
met de tranen hunner moeder, die rust bij de waterrozen.
R a u t e n d e l e in kan hem niet meer weerhouden. Machtiger
en hooger golven de klanken der begraven klok, geluid
door de doode vrouw. H e i n r i c h scoot het elfenkind terug.
Haar, zich zelven en zijn werk vloekend, volgt hij den roep
van omlaag.
Dan het tragisch einde. De zomer is verwelkt, elfen
treuren om Balder 's dood. Rautendelein zingt het
smartelied van haar arm, verbrand hart. Dat moet zij nu
koelen in het vochtig rijk van den watergeest. Nog Bens
verschijnt Heinrich op de bergweide, gejaagd, blind
woedend tegen de kleinzieligen, die een dam opwierpen
voor den heiligen stroom der eeuwige vrijheid, maar wetend
ook, dat het hem niet gegeven is dien dam te verbreken.
Een laatste, vertwijfelde poging, weer naar omhoog te
dringen, waar zijn werk in vlammen opgaat. Maar de oude
Wittichen zegt het hem : zijn vleugels zijn gebroken,
nooit zal hij de hoogte bereiken. Sterven wil hij dan, nog
slechts naar huis verlangt hij, het verdwaalde kind der zon.
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Maar Bens nog haar zien, Rautendelei n, die hij verstiet..
Wittich en geeft hem drie bekers. Daaruit zal hij zich
drinken, eenmaal nog, de oude kracht, den lichten geest,
die hem verlaten heeft. De derde brengt het einde, onafwendbaar. Na den tweeden dronk stijgt Rautendelein
uit de bron, mat en vreemd. Zij zingt haar treurig, treurig
lied van verlatenheid, om haar heen een elfenteere stemming
van eenzaamheid en melancholie. Zij nadert en wendt zich
weer af, zijn sprookjesdroom, wijkend in eeuwige verten,.
maar zelve Loch reikt zij hem den laatsten beker.
En zacht legt ze den stervende veer, die bij haar
afscheidskus hoort, hoog daarboven, der zonne klokkeklank.
A 1 fr e d Kerr (in het Januarinummer '97 der „Neue
Deutsche Rundschau") spreekt het uit: „Sehnsucht klingen
Hauptman n's Glocken, so viel er ihrer schuf.... Sehnsucht ist auch der Grundton in diesem Wunderglockenspiel."
Heinric h's leven is een martelend, nooit gestild verlan.gen
naar het menschelijk-onbereikbare. Zijn kunstenaarsziel ziet
met zienersoogen scheppingen van vlekkelooze volkomenheid,
maar tevergeefs worstelt hij in nameloos lijden om het reine
ideaal den reinsten vorm to geven. De menschen roemen
zijn laatste werk, zijn klok, die spreekt met engelentongen,
maar hij voelt het, ook dit is niet het hoogste, zij klinkt
in 't dal, maar wekt geen echo op der bergen toppen. Hij is
het moe, dit hopeloos reiken naar het zonnelicht. Hij
kan niet fladderen met gebroken vleugels in zijn armzalig
mensch-zijn, waar hij zou willen opwieken naar de hoogste
sferen van den blauwen. aether.
Alfred Kerr spreekt van „ein Ton des Entsagens,
ein. Ton gramvollen Gefasstseins, der durch die Zwiesprache
mit der Gattin. geht." Mij klingen Heinric h's woorden als
een hopeloos stervensverlangen, waar zijn kunstenaarsdroomen geen vervulling konden vinden in het leven. Geen
berusting in het eng-begrensde menschenlot, maar een met
afkeer terugstooten van den levensbeker, die voor hem,
den geslagene, nog slechts een' krachteloozen drank bevat.
Hij voelt het als een vertwijfelde zekerheid: steeg hij ook
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nogmaals moeitevol omhoog, weer moest hij vallen. En
hij kan niet meer woven in de dalen, sinds hij daarboven
de klare berglucht dronk.
M,a g d a begrijpt hem niet. Zij heeft, als liefhebbende
vrouw, geheel haar leven in het zijne laten opgaan, heeft
hem en zijn werk vergood en als een nederige dienstmaagd
opgezien tot haar grooten meester, maar dien rusteloozen
drang /mar altijd hooger, dit onbevredigd wegwerpen van
een leven, dat haar zoo rijk schijnt, begrijpt zij niet. Met
al haar liefde heeft zij hem het geluk niet kunnen geven.
De snaren hunner zielen klonken niet samen in allerzuiverste
harmonic. „Ich Weiss nicht, wer mich zwang, doch zwang
mich was, dir weh zu tun, and mir, indem ich's tat," zegt
e i n r i c h. Was het misschien juist haar altijd willige onderworpenheid, haar nooit falende bewondering, zonder Loch
volledig begrijpen Vreemd en niet te ontwarren is het
weefsel van sympathie, dat zich spirit tusschen twee zielen.
autendelein, de lentefrissche, vrijgeborene, ziet het
groene wonderland, dat voor hem licht, hoort, als hij, den
jubel aller lentezangers, die hen wachten. Haar volgt hij,
om eenmaal nog te wenschen, te streven, te scheppen.
Zich waarlijk uitleven kan hij slechts in het hooge berggebied verlost van alle enge banden.
Hoe heerlijk voelt Raut en d el ein zijn vrije kracht !
Het is een schallende jubelkreet, waarmee ze den predikant
toeroept ; „ein KOnig naht !" Maar haar koning blijft een
men sch, een zwakke sterveling. De hooggaande golven
zijner goddelijke bezieling vloeien terug, de dwerggestalten
van den twijfel finisteren aan zijn oor. „Vollbracht ! . . .
wann. ist 's vollbracht", zucht hij in het schemeruur, dat
hem ontzenuwend tot werkeloosheid dwingt. Het geloof in
zijn werk, in zijn roeping, is niet meer onwankelbaar.
„Du bist die Schwinge meiner Seele, Kind, zerbrich mir
nicht", smeekt hij Haut end e 1 e i n. En ook in haar lenteblij vertrouwen sloop zacht een onbestemde droefheid.
Als een bang voorgevoel klinkt haar antwoord : „wenn du
mich nicht zerbrichst" . . . Tegen de vijanden van buiten,
die zijn tempel willen bestormen, weert H e i n r i c h zich nog
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met onverminderde kracht. Maar hij voelt het reeds, als hij
met Rautendelein bij den rotswand staat : niet neerzien
moet hij in de vlakte, waaruit hij opsteeg, dan is hij verloren. En als de stemmen van het verleden opklinken uit
de oude klok, bezwijkt hij voor dien drang. Hij is geen.
„Ciebermensch", die de sterke banden van aloude traditioneele moraal met reuzenhand verbreekt. Zij houden hem
gevangen, ook al dringt alles in hem naar bevrijding.
Onder de macht der herinnering verstoot hij het elfenkind,
dat hem in de vrije bergen. lokte.
En het elfenwezen kent nu menschenleed. Frisch en
dartel had ze zich eens bewogen tusschen de ruwe natuurelementen met hun oerinstinkten en ongetemde driften,
en ze had van geen tranen. geweten. Maar de liefde
voor het menschen kind had ook in haar de „Sehnsucht"
gewekt. Weg wilde ze van dit alles, dat haar nu walgde,
vol „Sehnsucht" naar het onbekende menschenland. In
haar luchtig elfenhart wortelde een diep gevoel voor
H e i n r i c h. Nu moet het hieraan verbloeden. En als bruid
van den watergeest stijgt ze nog eenmaal bleek en moe
uit de bron, om Heinrich het laatste vaarwel toe te roepen.
Nu ontwaakt ze ook eens nog in H e i n r i c h, de
„Sehnsucht" naar haar, die hij „die Schwinge seiner Seele"
heeft genoemd. En voor het arme leven, dat zijn hoogste
idealen onvervuld liet, kan hij toch zijn God nog danken,
omdat hij heeft gekend „den lichten geest." Het is R a ut e n d e 1 e i n, die zijn stervende lippen kust, en het visioen
van het komende zonlicht voor hem "doet oprijzen, als zijn
gemartelde ziel eindelijk rusten. gaat.
Enkele ton.ers klin.ken uit dit drama op, die herinneren
aan I b sen 's „Brand". Beiden, Heinrich en Bran d,
willen voor het oude, vervallen kerkje der overlevering een
nieuwen tempel bouwen, beiden de menschheid ontrukken
aan enge banden. Beiden zien, ondanks de toejuichingen
der menigte, het onvolkomene van wat zij bereikten en
streven altijd hooger, beiden hebben zij te strijden tegen
geestelijke bekrompenheid, en beiden hebben hun oogen-
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blikken van moedeloozen twijfel, waarin de ziel mat wordt.
Maar, daargelaten. nog het essentieele verschil in de wijze,
waarop ieder zijn ideaal wil naderen — eenerzijds het
offeren van alle, eigen wenschen, andererzijds het onbelemmerd uitleven der persoonlijkheid — Welk een onderscheid
tusschen deze twee. Brand, de rotsvaste, onwrikbare, „ein
gamer Mann", die met bovenmenschelijke kracht elke
weifelende zwakheid overwint Heinrich, de geslingerde
gevoelsmensch, „fremd und daheim dort unten. — so hier
obeli fremd und daheim." Brand is een oud-testamentisch
streng profeet, die zich zelven kruisigt, ieder uur. Als een
dwerg staat Heinrich aan den voet van den berg, waarop
zich de reuzengestalte vaa Brand verheft, maar juist in
zijn zwakheid staat ij ()us menschelijk nader.
In I b s e n 's „Brand" waait een ijzige bergwind, en het
level ziet 071.S aan hard, streng, onverbiddelijk.
In H a u ptman n 's „Versnnkene Glocke" spelen koe Itj es
en zuchtjes, en droomerig-zacht blikt het inenschenlot met
droefgeestig gela,at. Ze zijn „das Strenge und das Zarte."
Door dezen geheelen rnelodischen zang suizelt het
sprookje, jubelt de poezie. Daar gaat door dit drama het
raadselig bewegen der donkere dennenarmen, het vreemd
en vol geruisch, waarvan Heinrich spreekt. Telkens
telkens zou men willen citeeren, om ze ver to laten klinken,
deze verzen vol schoonheid en geestdrift en diepen zin.
Eerst het aangrijpen.d gesprek tusschen Heinrich en
M a g d a, uiting van het diep-tragische in beider levens,
waar Magda al haar schatten van liefde in zijn handers
legde en ze toch niet vullen kon — waar Heinrich smartelijk voelde, welke kwellingen hij de zijnen bracht in zijn
rusteloos streven, en toch in zijn enge omgeving geen. vrede
kon vinden.
Dan, als hij Rautendelein. weerziet, He i n_ rich 's
visioen van schoonheid, waarin het schittert van purperen
zonnepracht en diamanten waterdroppelen en wuivend groen
vol blijde lentezangers. „F-iihist du den West ? Sein. unbelauscht Beginnen ?" Is het geen begenadigde dichterziel,
die zulke woorden vindt ?
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En Heinrich 's bezielde woorden tot den predikant,,
ze zijn een lentelied van blij vertrouwen in zijn hernieuwde
kracht, een machtige hymne van geloof in zijn heilige roeping,
de menschheid het nieuwe evangelie to brengen van vrijheid en schoonheid.
In het laatste bedrijf eindelijk, welk een wonderbare
weemoedsstemming, zacht voorspel vol melancholie tot het
droevig einde. Daar weenen elfen om Balder 's verseheiden,
daar zingt „SchOn., schOnes Rautendelein:
die Voglein reisen, die Nebel ziehn,
die Haidefeuer verlassen gliihn. . . .

En in den laatsten zucht van verbleekende lippen sterven
ze weg, de wonderklanken van dit heerlijk sprookjeslied.
De vertaling van het tweede bedrijf, waarin het essen.-tieele van dit drama besloten ligt, moge hier volgen.
TWEEDE BEDRIJF.
(Het huis van den klokkengieter Heinrich. Een
oud-Duitsche woonkamer. De helft van den achterwand
vormt een diepe nis, waarin de open haard, met den schoorsteen er boven, is aangebracht. Boven het uitgedoofde vuur
hangt een koperen. ketel. In de andere, naar voren springende helft van den muur is een ven.ster met looden ruitjes :
daaronder staat een. bed. In iederen zijwand een deur : de
linker leidt naar de werkplaats, de rechter naar de gang.
Rechts op den voorgrond een tafel met stoelen. Daarop :
een gevulde melkkan, een kroes en een brood. Niet ver van
de tafel het waschbekken.
Beeldhouwwerken van Adam Kra ft, kunstwerken van
Peter Vischer enz. versieren het vertrek, in de eerste
plaats een beeld van den Gekruisigde van beschilderd pout.
Heinric h's beide zoon.tjes, vijf en negen jaar oud,
zitten. in Zonda,gsche kleertjes aan de tafel achter hun
melkkroesjes. M a g d a, eveneens in feestgewaad, komt van
rechts in de kamer, een bouquet sleutelbloemen in de hand..
Het is nog vroeg in den morgen. 't Wordt lichter.)
Magda.
Ziet, Idnderen ! wat 'k hier heb ! vlak achter 't tuinhek
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zag ik een heele plek ermee bezaaid.
Nu kunnen wij op vaders eeredag
ons feestlijk tooien, zooals het behoort.
Eerste knaap
1k .
Tweede knaap.
Tk een tuiltje.
Magda.
leder krijgt vijf bloerapjes,
Waarvan er Mu reeds, zooals ge wel weet,
den hemel opent. Drinkt nu maar je melk,
eet elk een stukje brood en laat ons gaan.
Ver is de weg Haar 't kerkje, ver en steil.
Buurvrouw ( aan 't venster).
Zijt gij al wakker, buurvrouw
Magda.
Ja, welzeker
Ik sliep geen oogenblik den ganschen nacht,
doch, daar 't geen zorg was, die mij wakker held,
ben ik verfrischt, alsof 'k geslapen had
als een marmot. 't Wordt, dunkt me, een mooie dag.
Buurvrouw.
'k Geloof het ..,Yraag.
Magda.
Gij gaat toch met ons mee
Ik zou het doen. De tocht valt u niet zwaar
met deze kleine beentjes in de maat,
en stellig zult gij ons wel kunnen volgen
ofschoon, ik moet u eerlijk zeggen, buur,
'k ging liever nog op vleugels dan te voet
zoo popel ik van vreugde en ongeduld.
Buurvrouw.
Keerde van nacht uw man niet huiswaarts sneer
Magd a.
Waar denkt gij aan ! 'k Zal heel tevreden zijn,
hangt in den klokkestoel de klok maar veilig,
als heden de gemeente samenkomt.
De tijd was kort toen heette 't : aangepakt,
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zich niet ontzien. Schoot er een uurtje slaap
voor meester Heinrich over, heeft hij nog,
in 't woudgras rustend, voor een korte wig
Bens de oogen kunnen sluiten, dan dank ik
den lieven God. 1VIaar 't doet er ook niet toe:
groot was de moeite, grooter is het loon.
Gij weet het niet, hoe innig vroom en rein
en wonderhel de nieuwe klok weerklinkt! Hoor maar,
als heden zij Naar stem verheft
voor de eerste maal. 't Is prediking, gebed,
't is als een en.glenzan.g, geluk en troost.
Buurvrouw.
'k Geloof het graag. Doch wat mij zeer bevreemdt:
ge weet toch, buur, men kan van uit mijn deur
het kerkje op der bergen helling zien.
Het heette, dat een witte vlag zou wapp'ren,
als goed en wel de klok ping in den toren.
Maar van een witte vlag is niets to zien.
Magda.
Kijk maar goed toe, ge ontdekt ze zeker wel.
Buurvrouw.
Neen stellig niet.
Magda.
Nu, hebt gij ook gelijk,
dan. wig. 't nog weinig zeggen. Zoo ge wist,
als ik, wat zulk een werk voor moeite geeft,
hoe zulk een meester peinst en zoekt en zwoegt
bij dag en nacht, 't verwonderde u dan niet,
zoo niet op de minuut, als 't was bepaald,
de laatste spijker in de binten zit.
Reeds nu misschien ziet ge de vlag ons wenken.
Buurvrouw.
'k Geloof het niet. Men meent in 't gansche dorp,
er moet daarboven jets niet richtig zijn.
Ook teekenen van onheil nam men waar.
De boer van 't hoogland zag een naakte vrouw
op een wild everzwijn door 't koren. rijden.
.Hij nam een steen en wierp dien naar het spooksel.
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Zijn hand verlamde daad'lijk tot de pols.
Men zegt: de booze geesten in de bergen
zijn door de nieuwe klok in thorn ontstoken.
't Verwondert mij, dat gij daar niets van weet.
De schout beklom den berg met tal van menschen.
Men denkt . . . .
Magda.
Men denkt Daar hovel' is de schout
Om 's hemels wil !
Buurvronw.
Nog is er niets bekend.
Een los gerucht. Geen reden tot bezorgdheid.
Geen zeek're tijding. 'k Bid u, wees bedaard !
Nog niets is van een ongeluk vernomen.
De klokkewagen, zegt men, is gebroken,
en met de klok is, meent men, jets gebeurd.
Wat, weet men niet.
Magda.
Nu, is het maar de klok
alleen
en bleef de meester ongedeerd:
niet eens mijn bloemen neem ik van de Borst.
Maar, daar men nu niets zeker weten kan,
neem gij zoolang de kindren . . .
(Zij beurt beiden snel door het venster)
Wilt ge, buur
Buurvrouw.
Ja zeker, zeker neem ik ze zoolang!
Magda.
Neem gij ze, zoo ge wilt, bij u in huis,
want loopen wil ik, loopen wat ik kan,
om zelf te zien, te helpen, weet ik wat„
1k moet slechts
(Zij snelt naar buiten.)
daar zijn, waar mijn meester is.
(De buurvrouw gaat van het venster weg. Men hoort
gemompel van het yolk, daarop een luiden, doordringenden.
kreet : Magda's stem.
De predikant komt binnen, haastig, hij zucht en wischt
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zich de oogen af. Hij ziet zoekend road naar het bed en
slaat dan snel het dek op. Hij loopt terug en ontmoet in
de deur de baar, waarop Heinrich ligt ; de schoolmeester
en de barbier dragen haar. Men heeft den gewonde op
groene takken neergelegd. Magda volgt, een beeld van
den diepsten jammer, strak, bijna zinneloos. Een man en
een vrouw geleiden haar. Volk dringt achter haar binnen.
Heinrich wordt op het bed gelegd.)
Predikant (tot Magda).
Kom tot u zelve, vrouwtje ! wees bedaard.
Wij legden hem voor dood op onze baar ;
toch kwam hij tot bewustzijn onderweg,
en, zooals de arts verzekert, die hem zag,
nog kunt ge hopen.
Magda (luid kreunend).
Hopen, God daarboven!
Een enkel oogenblik. 'k Was zoo gelukkig.
Wat is er toch met mij ? Wat valt hier voor ?
Waar zijn de kinderen.?
Predikant.
Kom, vertrouw op God.
Geduld maar, goede vrouw ! Geduld en deemoed!
En: waar de hood het hoogst geklommen is,
is dikwijls Godes hulp het meest nabij.
Besloot Hij echter in Zijn wijzen raad,
geen tijd'lijke genezing hier to schenken,
dan zij dit eene u tot een zeek'ren troost:
tot eeuw'ge vreugde gaat uw echtvriend in.
Magda.
Wat spreekt ge mij, eerwaarde, hier van troost ?
Heb ik dien noodig soms? Hij zal genezen.
Hij moet genezen !
Predikant.
Ja, dat hopen. wij.
Gebeurt dit niet, dan is 't de wil des Heeren.
Hoe ook: de meester overwint in 't eind.
Hij goot zijn kiok in dienst des Allerhoogsten.
In 's Hoogsten dienst beklom hij ook de bergen,
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waar duist're machten onverwonnen huizen
en kloof en afgrond opstaan tegen. God.
In 's Allerhoogsten dienst is hij gevallen,
gevallen in den strijd met list'ge geesten
der hel, die, vreezend voor de blijde boodschap
van zijne klok, den meester nederwierpen
in hellebond vereend. God zal hen straffen.
Barbier.
Een wonderdoende vrouw woont hier dichtbij,
die door gebed. geneest, zooals voorheen
des Heilands jong'ren deden.
Predikant.
Zoek haar op,
en hebt ge haar gevonden, breng ze hier.
Magda.
Wat is met hem gebeurd? Wat staat ge daar?
Van hier! 't Is heillooze nieuwsgierigheid.
(hat weg! raakt hem niet aan met uwe blikken !
Dekt hem met lakens toe. Zij dooden hem,
bezoed'len hem ten minste. Gaat nu heen.
Gaat naar de goochelaars en gaapt die aan.
Wat is met hem gebeurd ? Zijt ge dan stom ?
Schoolmeester.
't Is moeilijk nit to makers, hoe het kwam.
Hield hij de klok nog tegen, toen zij viel ?
Zooveel is zeker, zaagt ge naar beneden,
vanwaar de val begon, gij knieldet neder
en danktet God. Want, dat de man nog leeft,
dat is bepaald een wonder, zeg ik u.
Heinrich (zwak).
Geef mij een weinig water!
Magda (bliksemsnel opspringen.d).
Scheert je weg!
Predikant.
Gaat, lieve menschen, rust is noodig hier!
(het yolk af.)
Mocht ik u kunnen helpen, goede vrouw:
gij weet, waar gij mij vinden kunt.
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Barbier.
Ook mij.
Schoolmeester.
Ik blijf, dunkt me, maar hier.
Magda.
Neen, niemand, niemand. !
Heinrich.
Geef mij wat water !
(Predikant, schoolmeester en barbier trekken zich
schouderophalend en hoofdschuddend, na fluisterend overleg terug.)
Magda.
(met water op H e in rich toeijlen.d :)
Zijt ge wakker, Heinrich?
Heinrich.
'k Heb Borst. Geef me wat water. Hoort ge niet P
Magda (onwillekeurig).
Geduld, ged-uld !
Heinrich.
Geduld te oef'nen, Magda —
dat zal ik weldra leeren. Gij behoeft nog
maar kort geduld te hebben.
(Hij drinkt).
Dank u, Magda.
Magda.
Ach, H e i n r i c h, spreek niet zoo. 't Wordt mij zoo bang,
als gij zoo spreekt.
Heinrich (koortsachtig).
Gij moogt niet angstig worden,
want gij moet leven, leven zonder mij.
Magda.
1k kap. niet. . . . wil niet leven zonder u.
Heinrich.
Uw smart is kinderachtig, kwel mij niet !
Onwaardig is ze, daar gij moeder zijt ;
begrijp dit woord geheel en houd u kalm.
Magda.
Ach, H e i n r i c h, wees toch nu niet boos en hard.
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Heinrich (ongeduldig).
Dat noemt gij boos en hard, wat waarheid is.
In 't kinderbedje ligt, wat u behoort.
Daar ligt uw levee, uw geluk, uw zorg,
uw alles rust daar in dat blanke linnen,
zoo niet, dan ware 't goddeloos en slecht.
Magda.
(werpt zich op hem.)
Zoo help' mij God ! ik heb u veel meer lief
dan onze kind'ren, dan mij zelf en alles.
Heinrich.
Wee over u dan, arme, jonge weezen !
En driemaal wee mij, die veroordeeld ben,
inelk, brood van uwe m.ondjes weg te rukken ;
dock 'k voel, het wordt mij op de tong tot gift ;
en dat is goed. Vaarwel ! Het ga, zoo 't wil.
'k Beveel u hem, aan Wien we niet ontkomen.
Zoo menigeen reeds was de donk're schaduw
des doods een welkom licht : dat zij 't ook mij.
(week).
Geef mij uw hand. Ik deed u dikwijls lijden
door woord en daad ; en uwe liefde krenkte ik
herhaalde malen ; ach, vergeef mij, Magda!
Ik wilde 't niet, maar 'k moest het altijd weder.
1k weet niet, wie mij dwong, maar iets dwong mij,
u pijn te doers, en daardoor ook mij zelf.
Vergeef mij, Magda!
Magda.
vergeven ? wat ?
Ads gij mij lief hebt, Heinrich, spreek niet zoo ;
beknor mij liever, of de tranen komen.
Gij weet, wat ge mij zijt.
Heinrich (onrustig).
1k weet het niet.
Magda.
Gij hebt mij mensch gemaakt, mij opgeheven.
Gebukt en arm, onwetend leefde ik voort,
als onder Brij sbetrokken regenluchten ;
0. E. II 10
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gij hebt mij opgevoerd tot vrije vreugde,
en nimmer voelde ik uwe liefde meer,
dan als ge met een ruwen greep mijn hoofd
van 't donker of hebt naar het licht gekeerd.
Nu wilt ge, dat ik u vergeef ? Dit alles,
waarvoor 'k u schuldig ben geheel mijn. leven I)
Heinrich.
Hoe vreemd verwart zich 't weefsel van de zielen.
Magda.
(zijn haar streelend, week) :
Zoo ik u dit of dat ter wille deed,
in huis en werkplaats u een uurtje kortte,
en mooglijk niet mishaagd heb aan uw oog • • •
Bedenk toch, Heinrich: ik, die zielsgraag u
ik weet niet wat, ja alles wilde schenken,
ik had niets, niets dan dit als tegengave.
Heinrich (onrustig).
Ik sterf en dat is goed. God meent het goed,
want leefde ik, Magda .... buig u tot mij neer :
't is voor ons beiden beter, zoo 'k ga sterven,
Omdat gij hebt gebloeid, voor mij gebloeid,
denkt gij : ik heb tot bloeien u gewekt.
Gij dwaalt. Dat werkte de eeuw'ge wonderdoener,
die morgen midden in het lentewoud
van honderdduizend millioenen bloesems
den geesel zijner winterstormen zwaait.
't Is voor ons beiden beter, zoo 'k ga sterven.
Zie, ik was oud, verweerd, een slechte vorm.
'k Betreur het niet, dat mij de klokkeugieter,
die mij niet beter schiep, terzijde werpt ,
en toen, mijn eigen, slechten arbeid na,
hij mij zoo machtig in den afgrond stiet,
was het mij welkom. J-a, mijn werk was slecht.
M a g d a, de klok, die naar beneden viel,
zij was niet voor de hoogten, niet gemaakt,
echo's to wekken op der bergen. toppen.
Magda.
Hoe onbegrijp'lijk zijn mij uwe woorden.
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Een onberisplijk werk, zoo hoog geroemd,
geen blaasje in het metaal, van klank zoo rein !
„Des meesters klok, zij zingt als englen.koren "
Zoo spraken alien, als uit eenen mond,
toes, opgehangen tusschen. 't hoog geboomt',
Zij buiten plechtig hare stem verhief. . . .
Heinrich (koortsachtig).
Zij klinkt in 't dal, maar in de bergen niet !
Magda.
Dat kan niet zijn. Hadt ge onzen geestlijke
als ik, in diepe ontroering hooren zeggen :
„hoe heerlijk zal zij in de bergen klinken. ."
Heinrich.
Zij klinkt in 't dal, maar in de bergen niet :
dat weet slechts ik. De priester weet dat niet. —
Ik zal nu sterven, en ik wil het, kind !
Want zie : werd ik gezond — wat men zoo noemt
door den barbier armzalig opgelapt,
wellicht rijp voor een oudemannenhuis
't zou wezen, mij den heeten drank des levens
— soms was hij wel eens bitter, dikwijls zoet,
maar krachtig was hij steeds, als ik hem dronk —
't zou zijn, hem tot een smaakloos brouwsel maken,
zuurachtig, krachtloos, dun, verschaald en koud.
Wien hij zoo echter smaakt, die moog' hem drinken.
Mij walgt dat laffe mengsel al van ver.
Stil nu. Hoor verder toe. Al bracht gij me ook
een arts, die blijkbaar uw vertrouwen heeft,
die mij tot de oude vreugd zou kunnen sterken,
weer tot het oude werk zou kunnen stalen,
ook dan nog, M a g d a, is 't met mij gedaan.
Magda.
Maar man, zoo zeg mij Loch, om Jezus' wil !
hoe kwam dit over u Een mensch als gij,
Zoo begenadigd, overstelpt met gaven
des hemels, hooggeroemd, alom geliefd,
een meester in zijn. kunst. Wel honderd klokken,
in rustloos blijde werkzaamheid geschapen,
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zij zingen uwen roem van honderd toren.s ;
zij gieten, als uit bekers, over weide
en veld de diepe schoonheid uwer ziel.
In 't purperbloed des avonds, in het goud
van 't eerste uchtendblozen mengt gij u.
Gij rijke, die zooveel te geven hebt,
gij Godsstem ! — gij, die altijd hebt gezwelgd
in geversvreugd, waar, als genadebrood
ons beedlaarskwellingen zijn toebedeeld —
gij ziet met ondank op uw dagwerk veer ?
Hoe kunt ge mij dan drijven in het leven,
dat mij vervult met walging ? Wat is 't mij ?
Wat kan het voor mij zijn, wanneer zelfs gij
het, als een waardloos muntstuk, van u wijst
Heinrich.
Versta mij wel. — Nu hebt gij zelf geklonken,
Zoo diep en rein, als geen van mijne klokken,
zooveel ik er ook schiep. — Ik dank u ! Maar
gij zult, gij moet mij nu begrijpen., Magda!
Nog eens : mijn jongste werk, het was mislukt.
Ik volgde met een hart vol zorg en vrees,
toen ze onder „ho" en „vort" en dapper vloekend
de klok bergopwaarts sleepten. Nu : zij viel.
Zij viel omlaag wel honderd vadems diep
en rust in 't bergmeer. Daar in 't bergmeer rust
de laatste vrucht van al mijn kracht en kunst.
Geheel mijn leven, als ik 't heb geleefd,
droeg nooit een beet're, kon geen beet're dragen.
Zoo wierp ik het mijn slechte werk dan na.
Nu rust dit in het bergmeer, schoon ik zelf
een armlijk restje droef bestaan moet rekken.
Ik treur niet, en toch treur ik ook weer wel
om het verloor'ne ; maar 64n ding staat vast :
noch klok, noch leven keeren tot mij weder.
En zoo zich mijn verlangen daarop richtte,
begraven tonen weer te hooren. klinken —
wee mij ! 't Bestaan, z66 door mij aangegrepen,
dahrom geleefd : het ware een vat vol smart,
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vol rouw en waanzin, duisternis en dwaling.
Doch zoo neem ik 't niet aan ! De dienst der dalen
lokt mij niet weer, hun vrede stilt niet, als
voorheen, 't onstuimig bloed. Wat in mij is,
Sinds ik daarboven stond, wil bergwaarts stijgen,
in rein.en aether boven neev'len wand'len
en werken scheppen uit de kracht der hoogten. !
En daar ik dit niet kart, ziek als ik ben,
en daar ik weder, sleepte ik mij omhoog,
slechts vallen kan, zoo wil ik liever sterven.
Jong moest ik worden, als ik weer zou leven,
een sprookjesbloesem wonderhoog zien knoppen,
een tweeden lentebloei met nieuwe vruchten.
Gezonde kracht moest ik in 't harte voelen,
merg in mijn hander, staal in al mijn spieren,
tot koen-vermetel wagen, tot nieuw werk
den dollen overwinnaarsmoed.
Magda.
0 Heinrich!
Wist ik, waarnaar ge smacht, voor u to vin.den :
d0 bron, wier water u de jeugd. hergeeft —
hoe gaarne liep ik mij de voeten. wood.
Al vond ik zelve ook in die bron den dood,
als gij er maar verjonging uit mocht drinken.
Heinrich.
(onrustig, droomerig, ijlend :)
Gij liefste, lieve ! — Neon, ik wil niet.
Behoud den drank. De bron bevat slechts bloed.
Ik wil niet, laat mij, ga — en — laat mij — sterven.
(hij wordt bewusteloos).
Predikant
(komt terug.)
Hoe gaat het hier, vrouw Magda 1.)
Magda.
Ach, heel slecht.
Geheel zijn innerlijk is dood-, doodziek.
Een onbegrijplijk leed put hem zoo uit !
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1k weet niet, wat ik vreezen moet of hopen.
(Zij slaat haastig een doek om.)
Gij spraakt daar van een wonderdoende vrouw.
Predikant.
Juist, juist, vrouw Magda, daarom kom ik hier.
Zij woont . . . nauwlijks een mijl van hier en heet . .
hoe heet ze ook weer ? Daarginds over de grenzen,
in 't dennenbosch geloof ik . . . . ja, daar woont ze
en heet .. . .
Magda.
Soms Wittichen?
Predikant.
Waar denkt gij aan P
Dat is een slechte vrouw. Een duivelsdeerne,
die sterven moet. Reeds is men in de weer,
zich tegen dezen Satan uit te rusten.
Met steenen, knuppels, fakkels trekken ze uit,
om 't leven haar te nemen. Haar geeft men
van 't onheil, dat gebeurd is, alle schuld.
Neen, die ik meen, die heet vrouw Finde k 1 e e,
is braaf, rechtschapen, weduw' van een herder,
die haar vermaakte een overoud recept
van — als mij vele menschen hier verzeek'ren —
van wondere geneeskracht. Wilt ge er peen ?
Magda.
Ja, ja, eerwaarde.
Predikant.
Wilt ge daad'lijk gaan ?
Raut en delein (als meid gekleed, met bessen).
Magda.
Wat wilt ge kind ? Wie zijt gij ?
Predikant.
0, het is Anna uit de hut van Michel.
Vraag haar maar niets meer, want, helaas, ze is stom.
Zij brengt u bessen. Anders een goed kind.
Magda.
Kom gij eens hier, mijn kind ! Wat Wilde ik ook ?
Zie, die man daar is ziek. Als hij ontwaakt,
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wees daad'lijk bij de hand. Begrijpt ge mij ?
Vrouw Find e k 1 e e: dat was de naam tocb. immers?
Maar 't is to ver, ik kan niet weg van hier.
Een oogenblikje maar. Mijn buurvrouw doet
mij wel dien dienst. 'k Ben dadelijk terug,
en als gezegd . . . . ach God, wat is 't mij bang ! (af)
Predikant.
Blijf hier een poosje staan. Of beter nog
ga zitten. Let goed op en maak u nuttig
zoolang men u hier, hoe ook, noodig heeft.
Gij doet een goed werk, God zal het u loonen.
Wel meisjelief, wat zijt ge toch veranderd
sinds ik u 't laatst gezien heb. Wees maar braaf
en blijf een zeed'ge jonkvrouw, want u heeft
de lieve God geschonken groote schoonheid.
Neen waarlijk meisje, als men u zoo ziet,
zijt gij 't en toch een ander. Als een sprookjesprinses ziet gij er uit — en dat op eens,
ik had het niet gedacht. Koel hem het hoofd !
Begrijpt ge mij ? Hij gloeit. (tot Heinric h) God geev'
genezing!
(Predikant af)
Bautendelein.
(tot hier toe schuchter en deemoedig, nu geheel veranderd
en druk bedrijvig)
Schittervonken in de asch gesmoord,
knettert onder 't levenswoord.
Sla vrij uit, gij roode wind,
'k ben, als gij, een heidekind.
Surre, surre, zing nu!
(het haardvuur is opgevlamd)
Ketel blikkert hier en daar.
Koop'ren deksel, zijt gij zwaar !
Borrel, soepje, als 't water doet,
kook en pruttel en word goed !
Surre, surre, zing nu!
(Daarbij heeft zij het deksel van den koop'ren ketel gen omen
en er meikruiden ingestrooid).
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Malsche kruiden, doet uw werk,
maakt het brouwsel heet en sterk ;
geeft het mengsel wondermacht !
Wie het drinkt, die drinkt zich kracht.
Surre, surre, zing nu!
Nu schrap ik wort'len ; water haal ik dan.
Het vat is leeg.
Maar 'k open 't venster eerst.
't Is mooi weer. Morgen zal het windrig zijn :
een lange wolk ligt als een reuzevisch
ginds op de Bergen; straks scheurt ze vaneen
en dolle geesten varen suizend neder,
door dennenwoud en kloof, in 't menschendal.
Koekoek ! Koekoek ! de koekoek roept ook pier,
zwaluwen schieten, zweven door de lucht,
waardoor reeds 't stralend daglicht tracht to breken.
(Heinrich heeft de oogen geopend en staart R a u t e n d e..
lein aan.)
Nu schrap ik wort'len en dan haal ik water.
Daar ik nu maagd ben, heb ik veel to doer
en blijf gij, lieve vlam, mij aan het werk !
Heinrich.
(in namelooze verwondering :)
Wie.... zeg, wie zijt gij ?
Rautendelein.
(Snel, frisch en onbevangen :)
Ik? Rautendelein.
Heinrich.
Ha u t end e 1 e in P Dien naam hoorde ik nog nooit.
Toch heb 'k u ergens vroeger reeds gezien.
Waar was dat toch ?
Rautendelein.
Hoog boven in de Bergen.
Heinrich.
Ja, juist. Waar ik in koortsgloed nederlag,
zag ik u droomend en nu.... droom ik weder.
Men droomt sours vreemd. Niet Waar? Dit is mijn huis ;
daar branden vlammen op mijn eigen haard ;
ik hg her in mijn eigen bed, doodziek ;
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het venster grij p ik; buiten vliegt de zwaluw ;
en in mijn twin poor ik de nachtegalen.
'k A.dem den geur van vlier en van jasmijn:
dit alles voel ik, zie ik heel nauwkeurig ;
in 't weefsel van den deken, die mij dekt,
zie 'k ieder draadj e.... ja, het knoopj e er in
en toch, Loch droom ik.
Rautendelein.
Wel waarom P
Droomt gij :'
H e in r i c h (in vervoering).
Nu, wij 1 ik droom.
Rautendelein.
Zijt ge daarvan ZOO zeker P
Heinrich.
Ja. Neen. Ja. Teen. Vat zeg ik P Niet ontwaken !
Of ik zoo zeker ben, dat vraag t ge mij P
Nu, wat het dan ook zij, een droom of levee,
het is er. 'k Voel 't, ik zie 't: gij zij t, gij leeft !
Zij 't in mij, buiten mij.... gij lieve droom!
waart ge ook g eboren uit mijn eigen ziel
'k heb u n iet minder lief! blij f bij mij, blij f !
Rautendelein.
Zoo lang als ge rnaar wilt.
Heinrich.
En toch, Loch droom. 1k.
Rautendelein.
Let op: ik hef mijn kleinen voet omhoog,
Ziet ge het roode hakj e ' Ja P Welnu :
dit is een hazelnoot ; die vat ik aan
zoo, tusschen duimelin g en voorsten vinger.
daar is ze stuk.
Nu onder 't hakje. Krak !
Is dat een droom P
Heinrich.
Dat weet de lieve God.
Rautendelein.
Pas nu eens verder op! nu kom ik bij u
en zet mij op uw bed daar ben ik al
en peuzel vergenoegd mijn hazelnootje....
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Wordt het u bang?
Heinrich.
O neen. Maar laat mij weten,
vanwaar Loch stamt gij, en wie zendt u pier?
Wat zoekt ge her bij mij P Ik, die gebroken,
een hoopje jammer, 't einde mijner baan
naar oogenblikken meet. .
R a u t e ii d e 1 e i n.
Wel, gij bevalt mij.
Vanwaar ik stam, zou 'k u niet kunnen zeggen,
en evenmin waarheen ik ga. Grootmoeder
heeft tusschen mos en blaren mij gevonden,
en door een Wilde hinde ben 'k gezoogd.
In woud, moeras en berg voel ik me thuis,
en in den wind, die suist en blaast en fluit,
huilt en miauwt, als waren 't Wilde katten,
dans ik graag rond en warrel door de lucht.
Dan lack ik, juich ik, dat het ver weerklinkt
en faun en nimf, kabouter, watergeest
van lachen barsten. Boos ben ik soms ook
en krab en bijt dan, als ik toornig ben;
en wie mij plaagt, die neme zich in acht !
Laat men met rust mij, dan is 't niet veel beter,
want, naar 't mij invalt, ben ik boos of goed,
nu zus, dan zoo, al naar mij 't mutsj e staat.
TT echter mag ik graag. U krab ik niet.
Wilt gij 't, dan blijf ik her, maar beter nog:
gij gaat met mij naar boven, naar de bergen.
Gij zult eens zien, 'k zal u voortreff'lijk dienen.
Ik wijs u diamanten en karbonkels
waar ze in geheime schacht verborgen zijn,
topazen en smaragden, amatisten
en wat ge maar beveelt, dat wil ik doen.
Ben ik ook koppig, lui, onhandelbaar,
boosaardig, ongehoorzaam, wat ge wilt
u zal ik altijd toch naar de oogen zien,
en eer ge een wensch nog nit, knik ik reeds: ja.
Grootmoeder meent ... .
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Lief kind, vertel mij eens:
Wie is die grootmoeder, waarvan gij spreekt?
IR a u t e n d e 1 e i ii.
Die grootmoeder P
Heinrich.
Ja, j uist !
IR a u t e n d e 1 e i n.
Die kent ge niet?
Heinrich.
1k ben een mensch en blind.
B a u t e n d e 1 e i n.
IMIaar ge zult zien.
Mij is 't gegeven, Wien ik de oogen kus,
diens blik ontsluit ik alle hemelverten.
Heinrich.
0, doe 't mij!
B a u t e n d e 1 e i n.
Houdt ge stilt'
Heinrich.
Probeer het eeus.
B a u t e n d e 1 e i n.
(Kust zijn oogen.)
Gij oogen, opent ii!
Heinrich.
Gij hemelsch kind,
mij in de laatste stonde toegezonden:
een bloesemtwijg, mij door Gods vaderhand
gebroken uit een verre, verre lente gij vrijgeboor'ne! was 'k dezelfde nog,
die eenmaal uittrok, vroeg, den eersten dag;
hoe zou ik juub'lend aan miju borst u drukken.
1k was eerst blind, nu wordt het in mij licht,
en scheem'rend daagt uw wereld voor mij op.
Ja, meer en meer, als ik uw aanblik indrink,
gij raadselwezen, voel ik, dat ik zie.
B a u t e n d e 1 e i n.
Welnu bekijk me dan, zooveel ge wilt
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Heinrich.
Hoe mooi dat gouden Naar! zoo'n rijke pracht !
Met u, gij lieflijkste van al mijn droomen,
wordt mij de Charonsboot een koningsvaartuig,
dat statig riclt, het purpren zeil ontplooid,
zijn koers naar 't oosten, naar de morgenzon.
Voelt gij den westewind ? zijn stil zich heffen ?
hoe hij van Zuidzee's blauwe kabbelgolfj es
den witten schuimval scheert
ons oversproeit
met diamanten frisclheid ? voelt gij dat?
En wij.... in goud en" zijde neergelegen,
vol zalig-zoet vertrouwen meten wij
den afstand, die ons scheidt : gij weet, waarvan
want gij, gij ziet het groene wonderland,
der berken zware takken, die, tot Baden,
in blauwe schitterstroomen nedergolven.
Gij hoort den jubel aller lentezangers,
die op ons wachten....
Rautendelein.
Ja, ik hoor hun lied!
He in r i c h (droomerig).
Welnu : ik ben bereid. Bij mijn ontwaken
zal iemand tot mij zeggen : ga met mij.
Dan dooft het licht. Hier binnen wordt het koel.
De ziener sterft, zooals de blinde man.
Toch zag ik u
en. . .
Rautendelein.
(met ceremonien :)
Lig in sluim'ring neer !
Gij zijt mijn, ontwaakt ge weer;
wenschen, willende gedachten
werken als genezingsmachten.
(Zij is bezig bij den haard en spreekt daarbij :)
Schatten, betooverde, in duistere schacht
willen naar 't dagliclt nit diepe nacht.
Vurige honden blaffen verwoed,
maar moeten wijken voor list en moed.
Wij willen dienen, vroolijk bereid,
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hem, onzen heerscher, die ons bevrijdt !
(met gebaren tegen Heinrich:)
Een, twee, drie : gij hoort nu mij ;
in mijn banden zijt ge vrij.
Heinrich.
Wat is met mij gebeurd ? uit welken slaap
ontwaak ik ? Welke morgen zendt zijn licht
door 't open venster, mijne hand verguldend ?
O, morgenlucht ! Nu hemel, zoo 't uw wil is,
zoo deze kracht, die in m.ij werkt en woelt,
die nieuwe drang, doorgloeiend heel mijn borst,
zoo dit een week, een teeken van uw wil is,
welaan, dan zou 1k, zoo ik me ooit weer ophief,
nog eens mijn schred en naar het leven wenden,
nog eenmaal wenschen, streven, hopen, wag en,
en scheppen, scheppen. . .
(M a g d a treedt binnen).
Heinrich.
Ma g d a, zijt gij daar P
Magda.
Is hij ontwaakt ?
Heinrich.
Ja, M a g d a, zijt gij daar P
Ma g d a, (vol blijde voorgevoelens :)
Hoe gaat het?
H e i n r i c h (overmeesterd).
O, goed. Ja, 1k zal levee.
Goed.
Ik voel het: ik zal levee. Ja, ik voel 't.
Ma g d a (buiten zich zelve).
Hij leeft, hij leeft ! O liefste! Heinrich, Heinrich!
(R a u t e n d e 1 e i n staat ter zijde met schitterende oogen.)
(Einde van het tweede bedrijf.)

Begeleidende alkaloiden in tabak
DOOR

Dr. R. S. TJADEN MODDERMAN.

Van W o 11 a s t o n, engelsche arts, natuur- en scheikundige nit den aanvang der l9de eeuw, wordt verhaald dat
hij voor zijne chemische onderzoekingen steeds van zeer
geringe hoeveelheden stof uitging en dienovereenkomstig
met kleine toestellen werkte. De bezoeker, die zijne verbazing uitte over zijn retorten, kolven, schalen, bekerglazen,
trechters, enz., alle van Lilliputsche afinetingen, kreeg tot
bescheid, dat de lichamen in 't klein dezelfde eigenschappen
hadden als in 't groot.
Vermoedelij k zal dit verhaal ietwat overdreven zijn :
een praatj e groeit onder 't gaan en een Eng elschman heet
nu eenmaal excentriek. In elk geval is het niet aan to
nemen, dat de ontdekker van het palladium en het rhodium
(twee aan het platin g verwante metalen, die dit in geringe
hoeveelheden in de natuur vergezellen) deze methode altijd
zal gevolgd hebben.
Dat deze overigens voor den chemicus veel aanlokkelijks heeft, is to begrijpen. Zijn onderzoekingen eischen
veel tijd en geduld en de aanvanger die nog to leeren
heeft, dat het „slechts n ding tegelij k doen" cum grano
salis is op to vatten en men, om een passend beeld to gebruiken, meer dan &n pan op het vuur kan hebben, staat
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in 't laboratorium dikwerf met de handers over elkaar.
„Die Chemie ist emn beschaftigter Miissiggang", zegt men in
de duitsche laboratoria.
Nu is het duidelijk, dat herhaaldelijk voorkomende
bewerkingen, z.a. distilleeren, indampen, filtreeren, uitwasschen, minder tij d kosten, naarmate men van kleinere
hoeveelheden is uitgegaan, alsook dat men met kleinere
toestellen netter werken kan, deze minder plaats beslaan
en gemakkelijker to overzien zijn. Toch, al geeft men toe,
dat de stollen in 't klein dezelfde eigenschappen bezitten
als in 't groot, de betrekkelijk grove zintuigen, waarmee
wij ze moeten waarneinen, stellen grenzen.
De kleinst mogelijke hoeveelheden, waarvan doelmatig
kan worden uitgegaan, worden natuurlijk bepaald door den
aard van 't onderzoek en van het doel waarmee dit verricht
wordt. Is de to onderzoeken stof tamelijk eenvoudig en heeft
men zich alleen om de hoofdbestanddeelen to bekommeren,
dan kan men op kleine schaal werken ; heeft men daarentegen een oogenschijnlijk vrij samengesteld materiaal en is
ook op bijbestanddeelen to letten, die gelijk de term luidt
slechts in sporen voorhanden zijn, dan is het raadzaam van
grootere hoeveelheden uittegaan. Dit laatste zal vooral dan
het geval zijn, als die sporen nog onbekende stollen zijn,
die men ter nadere studie wil afzonderen.
In 't algelneen kan men nu zeggen, dat dit in W o 11 a st o n's tijd lang zoo dikwijls niet voorkwam als tegenwoordig. 't Aantal der bekende grondstoffen, heden ten
dage een tachtig-tal, was ongeveer tweemaal, dat der bestudeerde verbindingen, zonder overdrijving, wel duizendmaal
kleiner. En die later ontdekte stollen zijn meerendeels
juist die, Welke schaarser in de natuur voorkomen of
door chemische processen minder gemakkelijk en in kleinere
hoeveelheden ontstaan. Dit is het zeer begrijpelijke gevolg
hiervan, dat onze hulpmiddelen ter opsporing in den loop
der vorige eeuw voortdurend verbeterd en verfijnd zijn,
zoodat men thans op de aanwezigheid van stollen opmerkzaam wordt, zelfs al zijn ze slechts in onweegbare hoeveel-
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heden voorhanden, waarvan men vroeger niet moist, bijgevolg zich niet om to bekommeren had.
Het zal hieruit duidelijk zijn, dat de noodzakelijkheid
om van groote hoeveelheden nit to gaan, in W o 11 a s to n's
tijd uitzonderin g, in den loop der vorige eeuw zich steeds
veelvuldiger moest voordoen.
Men zal zich dan ook niet verwonderen, dat P i c t e t
en Ho t s c h y, uit Wiens onlangs verschenen verhandeling
over nieuwe alkaloiden in tabak ik straks een en ander
wil meedeelen, van ruim 100 kilo uitgin gen.
voordat ik daartoe overga, zal het evenwel ter beter
begrip niet ondienstig zijn, eerst bij de alkaloiden in 't
algemeen stil to staan.
Onder deze benaming vat men plantaardige stoffen
samen, zooals chinine, morphine en strychnine, die, physiologisch sterk werkzaam, in chemisch opzicht met de alkalien,
vooral met de ammonia, overeenkomst bezitten. Evenals
deze vereenigen zij zich met zuren, en wel tot meest goed
kristalliseerende zouten 1). Zij bestaan uit koolstof, waterstof en op weinige uitzonderingen na (z.a. coniine, nicotine)
ook nog nit zuurstof. Ern en hetzelfde alkaloide vindt
men gewoonlijk slechts in eene of eenige weinige verwante
plantensoorten, dock
gelijk vooral in den laatsten tijd
hoe langer hoe meer blijkt zelden alleen : het wordt vergezeld door andere, veelal in geringere hoeveelheden, en
met slechts kleine verschillen in samenstelling. Zoo wordt,
om alleen namen to noemen tot het dagelijksch leven doorgedrongen, strychnine in verschillende soorten van het
plantengeslacht Strychnos (boomen en struiken in OostIndie) vergezeld door brucine en worden in „atropa belladonna" naast atropine kleine hoeveelheden van hyoscyamine (duboisine) aangetroffen, dat kwalitatief en kwantitatief
dezelfde samenstelling heeft, of, om de geijkte uitdrukking
to bezigen, met het hoofdalkaloide isomeer is. Het kan
daarin zelfs gemakkelijk worden omgezet.
Onze meest gebruikelijke warme dranken, koffie, thee
1) Een dergelijk tout is b. v- zwavelzuur-chinine, in 't dagelijksch
levee kortweg chinine genoemd.
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en chocolade bevatten nauwverwante alkalolden. Want
het theobromine nit den cacaoboom door L i n n a e u s
„Theobroma (d.i. Godendrank) cacao" genoemd gaat door
verwarming met joodmethyl en bijtende potasch in coffeIne
over en is dus het lagere homoloog daarvan. 1 ) Anders
gezegd : coffeIne is methyl-theobromine. En wat het alkaloide uit de thee betreft, reeds in 1838 is door G. J. Mu 1 d e r
aangetoond, dat het aanvankelijk zoogenoemde theme
identisch is met coffeIne.
Gelijk wij thorns weten, komen de genoemde alkaloIden
niet onvergezeld in de respectieve plantenstoffen voor. Bij
gelegenheid, dat in ] 883 E. S c h m i d t nit een groote
lloeveelheid cacao het theobromine afgescheiden had, als
een kristallijn poeder, zag hij in de overgeblevene moerloog
nog eenige large naaldvormige kristallen ontstaan, die op
coffeine g eleken en bij reader onderzoek dit ook werkelij k
bleken to zijn.
Eenige j wren later on derzocht H. K o s s e 1 thee-extract,
waarvan hem een ruime voorraad door een vriend nit
IRostock was toegezonden. Hij vond daarin, behalve natnurlijk coffeine of theme, kleine hoeveelheden : vooreerst van
xanthine, dat is een lagere homoloog van theobromine,
dock vervolgens ook een nog niet bekend alkaloide, dat
hij theophylline (in e uit het theeblad) noemde. Het gaat
door „methyleeren" (d.i. door verwisseling van waterstof tegen
methyl) in coffeine over, evenals theobromine, dock is met
dit laatste niet identisch, maar isomeer. Want bij geheel
gelijke samenstelling is er wel Been groot, maar Loch zeer
duidelijk verschil in physische en chemische eigenschappen.
Eindelijk heeft men ook in de koffie een begeleidend
alkaloide g evonden. In 1894 Loch verkreeg een italiaansch
1) Homologen zijn verbindingen van 't zelfde ehemisch karakter,
dock met verschil in samenstelling van 011 2 (1 atoom koolstof en 2
atomen waterstof) of veelvouden daarvan. Een lager homoloog (d.i. met
minder aantal 0112-groepen) gaat in de daaropvolgende hoogere over door
1 at, waterstof to vervangen door de methyl-groep (011 3), wat o.a. kan
op de boven aangeduide wijze. Men ke pt geheele reeksen van homologen ;
door hunne overeenstemming in eigenschappen, waarin slechts trapsgewijze
7erandering komt, vergemakkelijken zij de studie zeer.
35
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scheikundige, P all a din o, nit kofeboonen, na afscheiding
van het coffeine, nog een alkalolde, dat hij coffearine doopte.
Het bezit narcotische eigenschappen (0,2 gram wares.
doodelijk voor een kikvorsch) en schijnt van een meer ingewikkelden bouw dan coffeine en theobromine.
Was in de aangevoerde voorbeelden het aantal begeleidende alkaloiden klein, dit schijnt to klimmen, naarmate
het plantenmateriaal waarin ze voorkomen, nauwkeuriger
en op grooter schaal onderzocht wordt. En nu zijn er wel
geene plantenstoffen, die zoo vlijtig en zoo aanhoudend
bestudeerd zijn als het opium en de kinabasten.
Opium, het ingedroogde melksap nit de zaaddoozen van
de maankop (,,papaver somniferum") bevat, gelijk ieder weet,
morphine, terwijl men nit de basten van verschillende soorten
van „cinchona" het chinine afzondert. Deze twee behooren tot
de langst bekende alkaloiden 1) en daar zij als hooggewaardeerde g eneesmiddelen sedert lang in 't groot worden afgescheiden, had de scheikundige gelegenheid om de overblijvende
moederloogen der fabrieken op begeleidende alkaloiden to
onderzoeken, zonder dat hij zelf genoodzaakt was van groote
hoeveelheden stof nit to gaan. Welnu, daarvan is dan ook
ruimschoots gebruik gemaakt en dientengevolge bedraagt
het geheele aantal, voor en na gevonden, en voor opium
en voor kinabast, reeds een eind in de twintig. Sommige
daarvan, tevens de langste bekende beg eleiders, zooals
cinchonine van chinine en narcotise van morphine, komen
1) Morphine werd reeds in 1803 door D e r o s n e to Parijs afgescheiden, dock zonder dat hij of anderen de waarde deze r ontdekking
inzagen. Eerst na de verhandeling van S e r t u r n e r, apotheker to Hameln,
in 1817 verschenen onder den titel van: „Morphia, eine neue salzfahige
Grundlage ", werd men wakker en Bingen vele scheikundigen aan 't opsporen
van giftige basen in het plantenrijk. Vooral P e 11 e tier en C a v en ton
to Parijs waren daarin gelukkig; in 1818 ontdekten zij het strychnine, in
1819 het brucine en tegelijkertijd met Me i s s n e r - het veratrine in
Sabadilzaad. Hunne verhandeling over chinine en cinchonine, door hen
in 1820 het eerst uit de kina afgezonderd, ligt voor mij in netten herdruk.
De verdienstelijke chinoloog, Dr. de V r ij, was daarmede zoo ingenomen
dat hij ze, kort voor zijn dood, liet overdrukken en aan vrienden en
belangstellenden ten geschenke aanbood.
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betrekkelijk ruim voor; de meesten evenwel slechts in geringe
hoeveelheden. Zeer waarschijnlijk bestaat tusschen alle
china- en eveneens tusschen alle opium-alkaloiden verband in
samenstelling, dat evenwel nog maar ten deele is aangetoond.
Na lezing van 't boven.staande, zal men het begrij pelij k
vinden, dat P i c t e t en Rots oh y, gelijk zij in hunne verhandeling meedeelen, op het denkbeeld kwamen naar
begeleiders van het nicotine to zoeken door de overweging,
slat planters, die alkalolden voortbrengen, er doorgaans
verscheidene, dikwerf zelfs vele tegelijk bevatten. Naar
men z let, redeneerde n zij eenvoudig uit analogie. Toch
verdient hun gedachtengang eenige opmerkzaamheid, als
voorbeeld hoe men tegenwoordig, door de ondervinding
wijzer wordend, er meer en meer toe komt om op de samengesteldheid der natuurverschijnselen to speculeeren. Door
de beperktheid van ons kenvermogen, zijn wij geneigd ons
die steeds zoo eenvoudig mogelijk voor to stellen, niet
bedenkende dat B o e r h a a v e's zinspreuk, 1) hoe toepasselijk ook op menschelijk bedrijf, niet voor den makrokosmos
geldig is, die een anderen maatstaf heeft voor 't been
eenvoudig of samengesteld is.
De genoemde scheikundigen hielden zich reeds geruimen
tijd onledig met de uitvoerige bestudeering van het nicotine
en toen zij nu daarvan een nieuwen voorraad to bereiden
hadden, besloten zij van de gelegenheid gebruik to makers,
om naar beg eleidende al kaloiden in den tabak to zoeken,
die mogelij k tot nog toe niet g evonden waren, omdat zij
slechts in geringe hoeveelb eden voorkwamen .
Als punt van uitgang diende een geconcentreerde
tabaksloog nit een sigarenfabriek to Vevey. Deze wordt
verkreg en door droge bladen (uit Kentucky) korten tijd
met lauw water uit to trekkers, en de bog in 't luchtledig
tot 40 0 Baume, d.i. tot een soortelijk gewicht van 1,375, in
Le dampen. Tit 100 kilo tabak verkrijgt men aldus ongeveer 11,4 kilo geconcentreerde bog, die gemiddeld 10 procent
nicotine bevat.
1) „Simples sigillum veri", 't eenvoudige kenmerk van het ware.
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Er werd nu op de gebruikelij ke wij ze uit 13 kilo bog
(verkregen derhalve uit 114 kilo tabak) het nicotine afgescheiden. Dit hevig plantengift (1828 't eerst bereid, in
1851 algemeen bekend geworden door 't proses B o c a r m e)
is in vrijen staat een waterheldere vloeistof, van een hoog
kookpunt, dock gemakkelijk to vervluchtigen in den damp
van kokend water. In de tabaksbladen is het in het sap
aanwezig als zout en wel gebonden aan plantenzuren (appelzuur, citroenzuur.) De afscheiding uit de bog komt nu
hierop neer, dat men een niet-vluchtige basis toevoeg t,
(bijtende potasch of soda) teneinde het nicotine van de
planteuzuren vrij to waken en dat men vervolgens onder
doorleiden van stoom distilleert. Men verkrijgt dan het
nicotine in het distillaat, dock door de massa verdichten
stoom in zeer verdunde oplossing. Doch ook van 't geen
in den distilleerketel achterblijft, wordt het volume zeer
vergroot en P i c t e t en R o t s c h y hielden dan ook, na
het overdrijven van het nicotine, weer dan 100 liter over
van een (door de bijgevoegde bijtende potasch) sterk alkalisch
vocht. Hierin moesten, zoo aanwezig, die begeleidende
alkaloiden steken, Welke minder vluchtig dan nicotine zijn.
Ik zal niet uitvoerig beschrijven hoe door schudden met
aether, mengen van het hierdoor verkregen aether-uittreksel
met verdured zuur, herhaalde distillaties, enz. daarnaar
gezocht werd en bepaal mij tot de vermelding, dat tenslotte
werkelijk 15 gram van een nog onbekend vloeibaar alkaloide
verkregen werd en voorts nog 0,4 gram van een ander,
dat bij de gewone temperatuur vast was en in fijne, kleurlooze naaldj es kristalliseerde. Het eerste lichaam doopten
zij nicoteine en het tweede nicotelline. Van die laatste
stof zouden zij, gelijk later bleek, waarschijnlijk iets meer
verkregen hebben, wanneer zij, inplaats van met aether, dewaterige oplossing met chloroform hadden geschud. Want
in dit laatste vocht lost nicotelline rijkelijker op dan in
aether, waarin het bijna onoplosbaar is. In elk geval zou_
het met chloroform veel vlugger gegaan zijn.
Naar men begrijpt konden P i c t e t en R o t s c h y dit
vooruit niet weten en bestond er voor hen geen reden tot
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wij ziging der gewone methode, die voor het onttrekken aan
water van sporen van alkaloIden in vrijen staat uitschudden
met aether voorsehrijft.1)
Uit het distillaat werd het nicotine afgezonderd, dat
evenwel nog een zuivering moest ondergaan van mede
vervluchtigde stollen. Daaronder bleek nu ook een nog
onbekend alkaloide to schuilen. De afzondering daarvan
in zuiveren staat was lastig : zij slaagden daarin niet zonder
aanzienlijk verlies. Dit nieuwe alkaloide bleek in samenstelling overeen to komen met nicotine, doch verschilde
daarvari in eigenschappen. Het was ook niet identisch
met een reeds bekend isomeer, in 1894 door P i n n e r kunstulatig nit nicotine verkregen en meta-nicotine genoemd.
Het moest dus een afzonderlijken naam hebben. Deze
u i('utimi.ne -- is niet willekeurig g ekozen.
De samengestelde ammoniakken, waartoe de alkaloIden
behooren, (de meesten zijn kunstproducten) stammer of
van ammonia, d. i. van een verbinding van een atoom
stikstof met Brie atomen waterstof. Deze laatste zijn geheel
of ten deele door samengestelde atoomgroepen (gewoonlijk
van kool- en waterstof) vervangen. Men verdeelt ze nu
allereerst in primaire, secundaire en tertiaire, al naar dat
in de ammonia een, twee of alle drie waterstof-atomen
vervangen zijn.
De meeste alkaloIden, en zoo ook het nicotine, behooren
tot de klasse der tertiaire. Niet alzoo het nieuwe lichaam,
dat zich, door toepassing van een karakteristieke reactie,
als een secundaire deed kennen. Het moest dus een naam
1) Het voorschrift berust op de ervaring, dat als men twee onderZing niet-mengbare vloeistoffen schudt, in aanraking met een lichaam, dat
in b e i d e vochten oplosbaar is, dit tendeele in de eene, tendeele in de
andere vloeistof sal overgaan. De verhouding waarin de deeling geschiedt
is onaf hankelijk van de betrekkelijke hoeveelheden der vochten, doch
wordt o.a, bepaald door de betrekkelijke oplosbaarheid der stof in beide.
Schudt men dus een waterige oplossing herhaalde malen met kleine
hoeveelheden aether of chloroform, deze laatste telkens weer door versche
porties vervangend, dan sal men tenslotte aan het water zoo goed als
geheel de opgeloste stof kunnen ontnemen, doch sneller naarmate de oplosbaarheid der stof in aether of chloroform grooter is.

550
hebben volgens de daarvoor door de scheikundigen aangenomene benoemingswij ze, die op imine eindigde.
Men spot wel eens met de in de chemie gebruikelijke
benamingen en het is toe to geven, dat zij lang niet altijd
welluidend, dikwerf zelfs barbaarsch zijn. Doch er is methode
in: ze zijn praktisch, de ingewij de begrij pt, om een triviaal
beeld to gebruiken, onmiddellijk uit de samenflansing daarvan Welk vleesch hij in de kuip heeft en daar die namen
internationaal zijn, worden ze door de chemici van alle
landen begrepen.
In 't geheel zijn er dus nu vier alkaloiden in de
tabak bekend. Over de betrekkelij ke hoeveelheden kan
men nog niet oordeelen. Van het hoofd-alkaloIde weet men
dat het gehalte, zelfs in dezelfde varieteit van tabak, zeer
afwisselt. Er is wel eens minder dan 1% en wel eens meer
dan 7% gevonden. In vergelij king daarmede zullen de nieuw
ontdekte, vermoedelijk althans, steeds schaars voorhanden zijn.
P i c t e t en B o t s c h y geven evenwel een ruwe schatting van de verhouding waarin de alkaloIden in de tabaksloog voorkomen, waarvan zij uitgingen. In 10 kilo daarvan
zijn ongeveer, uitgedrukt in grammen : 1000 nicotine (10%),
20 nicoteine (2 per mille), 5 nicotimine (0,5 p. mine) en
1 nicotelline (0,1 p. mille). Tot de verhouding in de Kentucky-bladen kan men daaruit niet besluiten, omdat men
bij de boogbereiding deze niet volkomen uittre tit en de
hoeveelheden waarin de alkaloIden in 't water overgaan
ook van hun respectieve oplosbaarheid of hangen.
Vermoedelijk zijn able giftig, dock voorshands was er
alleen van nicotezne, na afloop van het physisch en chemisch
onderzoek, genoeg overgebleven om dit op kikvorschen to
beproeven. De werking bleek een soortgelijke als van
nicotine, dock was nog heftiger. Twee kikvorschen, die elk
23 gram wogen, bezweken na onderhuidsche inspiriting van
&n milligram nicoteine, (aan zoutz uur gevonden en in veel
water opgelost) terwijl drie andere kikvorschen van 't zelfde
lichaamsgewicht de inspuiting van een gelij ke dosis nicotine
weer to boven kwamen.
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Tusschen alle vier alkaloiden is verband in samenstelling. Want behalve dat, gelijk wij zagen, nicotine en
nicotimine isomeer zijn, zijn in nicotelne twee en nicotelline
zes atomen waterstof minder per molecule op dezelfde hoeveelheden koolstof en stikstof. Zulk een onderscheid in
samenstelling, alleen in 't aantal atomen waterstof en altijd
in even aantal: 2, 4, 6, enz. afwisselend, komt in de
org anische chemie dikwerf voor bij verbindingen, die met
elkander in nauw verband staan.
Het vermoeden van_ P i c t e t en R o t s c h y, dat nicotine
niet het eenig alkalolde in de tabak zou zijn, en dat daarin
wog wel kleinere hoeveelheden van andere zoude voorkomen, is dus door de proef juist gebleken. En let men
nu op de vele alkalolden in opium en kinabast, de twee
plantenstoff'en die van alle het menigvuldig st en op de
uitgebreidste schaal onderzocht zijn, dan kan men nog een
stag verder gaan en het in 't g eheel niet voor onmog elijk
achten : vooreerst dat er in tabak nog wel meerdere kunnen
zijn en vervolgens dat men ook leans heeft er nieuwe to
vinden in alle planten, waarin men tot nog toe slechts een
gering aantal aantrof. Doch voor die alkaloIden j acht zou
't noodig zijn steeds van groote hoeveelheden materiaal
nit to g aan. hit g ebrek aan alkalolden behoeven de in
deze richting werkzame scheikundigen dit evenwel niet to
doen. Want het geheele bekende aantal is reeds verbazend
groot en van jaar tot j aar sterker klimmend, vooral doordien men, ten gevolge van het vergemakkelijkt wereldverkeer thans nagenoeg over de geheele flora der aarde beschikken
kan. Wat hoe langer to weer blijkt is, dat het voorkomen
van alkaloiden in planten zeer algemeen is; in den laatsten
tijd zijn ze in plantenfamilies aangetroffen, waarvan men
vroeger meende dat ze daarin nooit voorkwamen.
De begeleidende alkaloIden, waarvan 't bekend aantal
ongetwijfeld in deze eeuw sterk zal toenemen, zijn belangrijk voor de chemie en zullen dit niet minder worden voor
de physiologie, met name voor de kennis der scheikundige
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omzettingen in de planten. Of er ooit toepassingen van to
wachten zijn, moet men niet vragen : mogelijk schuilen er
geneesmiddelen onder. De natuuronderzoeker, rustig arbeidend
aan 't gebouw onzer kennis, kan en mag zich om toepassingen niet bekreunen ; onverwacht vallen ze in zijn schoot.
Wegens de overeenkomst in samenstelling die, in dezelfde
plant, de een of twee hoofdalkaloIden met hunne begeleiders
plegen to vertoonen, ligt de veronderstelling voor de hand,
dat zij door een en hetzelfde chemisch proces, of althans
door een aaneenschakeling van uit elkander voortvloeiende
processen g evormd worden. Over den card daarvan is nog
bitter weinig bekend en alleen van cofeIne en consorten
kan men met eenige zekerheid stellen, dat zij ontledingsproducten van eiwitstoffen zijn. Theobromine Loch en
theophylline ontstaan, gelijk reeds boven werd aangeduid,
gemakkelijk uit xanthine en wel door twee atomen waterstof to vervangen door twee methylgroepen. Beide zijn,
zooals men zegt, di-methyl-xanthinen. Voorts is cofeine
een nog eenmaal gemethyleerd theobromine : tri-methylxanthine dus.
Dat xanthine nu is lang bekend ; met zijne verwanten
hypo-xanthine en urinezuur (bij overigens gelijke samenstelling staat het in zuurstof-gehalte tusschen beiden in)
is het in vele weefsels en vochten van het dierlijk lichaam
gevonden, als producten van de in sierlijk basterd-hollandsch
zoogenoemde retrogressieve stofinetamorphose. Het zijn
verbindingen, die door den afbraak, door de geleidelijke
ontleding van eiwitstofen ontstaan, welke ten slotte voert
tot het optreden van ureum, den worm waarin de stikstof
(als eiwitstoffen aangevoerd) ons lichaam weer verlaat.
Het schijnt daarom niet vermetel als men aanneemt, dat
de alkaloiden uit onze warme dranken, in hun hoedanigheid
van gemethyleerde xanthinen, het ontstaan verschuldigd
zijn aan de ontleding van eiwitstoffen in de respectieve
planten : theestruik, koffie- en cacaoboom.
Nu zijn deze alkaloIden van anderen bouw als de
overigen. Voor zooverre Loch deze laatsten nader bestudeerd
zijn, schijnen ze of to stammen van pyridine, een distillatie-
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product van beenderen, dat ook onder 't heerleger van verbindingen voorkomt, die to samen de steenkol enteer uitmaken.
Dit pyridine is to beschouwen als een benzol, (eveneens,
dock rijkelijker aanwezig in de genoemde Leer der gasfabrieken) waarin van de zes methine-groepen (d.i. 1 atoom
koolstof aan 1 at. waterstof gebonden) er erne vervangen
is door den atoom stikstof. De benzolformule C 6 1 (6 at.
koolstof en 6 at. waterstof) wordt mitsdien voor pyridine:
C5 11 5 N. Voor deze afstamming, voor de best onderzochte
alkaloIden zoo goed als bewezen, pleit o.a. het reeds lang
bekende felt, dat zij verhit met bijtende potasch als distill.atie-product pyridine of complicaties daarvan g even.
Deze van de koflie-alkalolden afwijkende bouw behoeft
evenwel gees_ afdoend beletsel to zijn om ze eveneens als
ontledingsproducten van eiwitlichamen op to vatten. Want
deze laatsten zijn zeer talrijk en geven in 't algemeen een verbazende menigte ontledingsproducten, die tot allerlei groepen
der koolstofverbindingen behooren. Er zijn nu, en wel
zeer belangrij ke, eiwitstoff'en die pyrimidine-derivaten g even,
d.w.z, afstammelingen van benzol waarin t w e e methinegroepen door t w e e atomen stikstof zijn vervangen. Dit
pyrimidine, C4 114 N9, komt dus het pyridine in structuur
zeer nabij. Voorts heeft men in enkele gevallen het ontstaan
van alkalolden in ontkiemende planten aangetoond, die
bezwaarlijk anderen oorsprong konden hebben dan_ uit
eiwitstoffen.
Doch, zal men vragen, hoe is die voor alle alkaloIden
geldende wijze van ontstaan met hunne talrijkheid to rijmen,
met een verscheidenheid zoo groot, dat zij in bijna alle
plantenfamilies een eigen karakter bezitten ?
Zoo lang men niet in bij zonderheden weet, hoe de
alkalolden in de planten gevormd worden, is die v raag niet
bevredigend to beantwoorden. Doch zij vooreerst opgemerkt, dat de meeste alkalolden om zoo to zeg gen slechts
kleine variaties zijn van het oorspronkelijke thema : kleine
afwijkingen in bouw zijn voor de natuur voldoende geweest
om groote verschillen in physiologische werking tot stand
to brengen. van velen is de samenstelling niet ver uiteen-
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loopend. Sommigen, zelfs nit zeer verschillende plantenfamilies, zijn isomeer. Zoo b.v. piperine uit de zwarte
peper met morphine uit de papaver ; aricine uit de kinabast
met brucine nit de braaknoten.
Dat zij in chemische eigenschappen vele punten van
overeenkomst hebben, blijkt uit de proeven waardoor de
scheikundige ze opspoort. Hij beschikt hiervoor over een
groot aantal reagentia, die op alle alkaloiden werken zonder
onderscheid, dock in de keuze van speciale reacties, waardoor men een, of eenige alkaloiden van de anderen kan
onderscheiden, is hij veel beperkter.
De verschillen tusschen de alkaloiden onderling zijn
dus niet bijster groot, dock hoe klein ook, ze bestaan en
moeten in de door mij gemaakte veronderstelling, dat alien
door eiwitontleding gevormd worden, of hieruit verklaard
worden, dat de ontledingsprocessen in de verschillende
plantenfamilies anders verloopen, of nit onderscheid tusschen
de eiwitstoff'en in de planten. Niet onmogelijk zouden beide
oorzaken kunnen samenwerken, al is op 't oogenblik met
zekerheid alleen op de laatste to wijzen.
Vroeger, een halve eeuw geleden, meende men dat het
aantal eiwitstoffen gering was en ook de verschillen tusschen
die weinige niet van veel belang. Doch nit de onderzoekingen der laatste jaren blijkt hoe langer to meer, dat
het aantal eiwitlichamen verbazend groot is. Men brengt
ze zoo goed of kwaad dit voorshands to doen is tot
een aantal groepen, elk vele leden tellende. Van sommige
is de bouw uiterst samengesteld, van andere daarentegen,
betrekkelijk aithans, eenvoudig. Naar allen schijn hebben de
laatsten niet alleen het vermogen om zich onderling op to
hoopen tot meer samengestelde eiwitstoffen, maar ook om
met behoud van de hoofdeigenschappen atoomgroepen van
geheel andere samenstelling, men zou zeggen op de wijze
van een spons, in zich op to nemen, om kort to gaan, er
bestaat een onafzienbaar heerleger van zeer samengestelde
verbindingen, die alle de hoofdeigenschappen der eiwitstoffen bezitten, mitsdien recht hebben op die benaming,
dock waarvan de systematische indeeling, op grond van
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haar ontledingsproducten, voorshands nog zeer gebrekkig is..
Reeds de eenvoudigsten, de zoogenoemde protaminen,
leveren door ontleding lichamen die de ureum-groep bevatten, in xanthine en de koffie-alkaloiden voorhanden. Veel
samengestelder zijn de nucleinestoffen waaruit door afsplitsing, behalve lichamen die tot de suikers behooren, ook
afstammelingen van pyrimidine verkregen zijn. 't Overgroot aantal der alkaloiden zou dus heel wel van deze
eiwitlichamen kunnen afstammen, waarvan 't groot belang
voor de levensverschijnselen in de cellen vaststaat.
De verscheiden held der alkaloiden, veel minder g root
dan zij oppervlakkig schijnt, kan men dus g evoegelij k aan
de verschillen der eiwitlichamen endosseeren. Dat dit evenwel inderdaad hunne moederstoflen zijn, is natuurlijk door
het aangevoerde in geenen deele bewezen. Ik heb alleen
de mogebjkheid zoeken to betoogen, dat het zoo zijn kan.
Alleen voor de koflie-alkaloiden heeft de veronderstelling
eenigen vasteren grond, terwijl voor de overigen niet uit
het oog is to verliezen, dat zij ook wel, geheel of gedeeltelijk, tot de progressieve stofwisseling in de plant kunnen
behooren, m. a. w. dat hun ontstaan aan de vorming van
wat mij voorloopig het
eiwit voorafgaat, of eindelijk
minst waarschijnlijk dunkt dat er in 't geheel Been
generiek verband bestaat tusschen vorming van alkaloiden
en eiwitstoffen.
Onze langzame, maar zeker voortschrijdende kennis
der laatstgenoemden, die door hare verbazende samengesteldheid en groote verscheidenheid de gebrekkigst bekende
verbindingen der geheele chemie zijn en voorts de verdere
studie der alkaloiden, waarvan nog slechts enkele kunstmatig bereid werden, 1) zullen daarover ongetwijfeld licht
1) Behalve co$eine en theobromine, zijn door kunst verkregen :
coniine uit het zaad van de gevlekte scheerling of dolle kervel, („conium
maculatum") trigonelline uit „trigonella foenum graecum", arekaidine en
arekoline, beide voorkomende in „areca catechu ", piperine uit zwarte
peper en eindelijk atropine uit „atropa belladonna".
Van velen (zoo b.v, van cocaine) is de synthese een goed eind
gevorderd.
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°verspreiden. Dat daarvoor ook de pas begonnen nadere
studie der begeleidende alkaloIden noodig zal zijn, en men
ter opsporing daarvan van groote hoeveelheden materiaal zal
moeten uitgaan, gelijk Pic t e t en B o t s c h y voor de tabak
deden, zal geen betoog behoeven.
den Haag, Maart 1902.

Eene noodige schakel tusschen leger
en burgermaatschappij
Doon
W. F. POP.

In het Voorloopig Verslag reopens het VIII $te Iloofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1902 werd,
in verband met het groot incompleet aan vrijwilligers bij
het leger, o. a. gevraagd : „of het niet de werving meer
„zoude bevorderen, wanneer in de positie van de gepaspor„teerde vrijwilligers
wellicht ook van de g epasporteerde
„militairen in het algemeen na volbrachten diensttijd
„beter werd voorzien. Indien hun op minder platonische
„wijze dan thans naar de bestaande aanschrijvingen het
„geval is, van Regeeringswege uitzicht werd geopend, dat
„zij, voor zoover overigens geschikt, de voorkeur zouden
„hebben voor de vervulling van ondergeschikte betrekkingen
,,
thans naar men meende nog maar al to dikwijls
„gegeven aan burgers, die beter bij hun ambacht bleven, of
„aan vroegere huisbedienden
boven hen, die niet gediend
„hebben, zoude hiervan baat mogen worden verwacht".
Het is voor deze in velerlei opzicht hoogst belangrijke
vraag, dat wij de aandacht van de lezers van dit Tijdschrift
vragen, en wel weer in het bijzonder voor zooverre zij
betrekking heeft op de gepasporteerde vrijwilligers.
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De plaats, welke de vrijwilligers in onze legerinstellingen innemen, is, onder den invloed van de moderne
begrippen omtrent legervorming, bij vroeger vergeleken,
geheel veranderd. Oudtijds het element vormende, dat uitsluitend ter recruteering van het geheele leger gebezigd
werd, vermindert hun betrekkelijk aantal in den nieuweren
tijd voortdurend en komen zij nu, zelfs organiek, gewoonlijk
nog slechts in geringe verhouding tot het geheel voor.
Zoo werd, bij voorbeeld, in de ;rondwet van 1848 nog
aangegeven, dat in de eerste plaats eene toereikende landmaeht zou worden onderhouden, aangeworven wit vrijwilligers,
en daarnaast eene nationale militie, zooveel mogelij k sctmen
to stellen uit vrijwilliggers, terwijl eerst bij gebrek aan een
genoegzaam aantal dezer laatsten door loting tot de aanwijzing der ontbrekenden zou worden overgegaan.
De grondwet van 1887, daarentegen, bepaalt to dezen
opzichte alleen, dat de landmacht zal bestaan nit vrijwillig
dienenden en uit dienstplichtigen, zonder zich omtrent de
verhouding, waarin deze categorieen zullen voorkomen, nader
nit to spreken.
Hoewel het geheel in de lijn van het steeds meer doorgevoerd economisch beginsel van verdeeling van arbeid zou
liggen de gewapende verdediging van de staatsbelangen
aan eene afzonderlijke categorie van personen (vrijwilligers)
op to dragen, legt de moderne legervorming, to recht, den
verplichten militairen dienst op de schouders van het
geheele yolk.
De redenen, welke hiertoe geleid hebben, zijn in hoofdzaak deze, dat van nationaal standpunt zooveel mogelij k alle
daartoe geschikte staatsburgers, en niet slechts eene enkele
groep hiervan, aan de verdediging moeten deelnemen,
terwijl nit financieel oogpunt het stelsel, waarbij elk militair
niet langer onder de wapenen is, dan in verband met zijne
oefening en met de belangen van het leger noodzakelijk is,
naiuurlij k veroorlooft eene veel grootere legersterkte to bereiken
dan mogelijk zou zijn bij een stelsel, waarbij alle leden van
het leger huwn&n geheelen diensttvjd onder de wapenen waren.
Van dit beginsel uitgaande, zou het dus eigenlijk
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rationeel zijn het vrijwilligers-element geheel uit het leger
to doen verdwijnen, indien zich daarin niet dringend de
behoefte aan vast leader (onderofficieren en korporaals) deed
gevoelen. Naast het militie- en reservekader, dat niet
langer onder de wapenen wordt gehouden
althans als
regel dan voor de vorming van dat leader, met het oog
op zijne bestemming in oorlogstijd, noodzakelijk is, behoeft
men namelijk nog eene andere categoric van gegradueerden,
die onder het toezieht der officieren belast zijn met de
kaderopleiding in het algemeen, met het voorbereidend
militair onderwijs en met de vorming der dienstplichtigen
voor hunne oorlogstaak, terwijl deze onderofficieren en korporaals niet in de laatste plaats hunne waarde hebben als
steunpilaren der lagere aanvoering en als dragers van de
goede traditiF n in het leger.
Om nu over voldoende stof voor vorming en aanvulling van dit vaste kader to kunnen beschikken, behoeft
men vrijwilligers. Dit is trouwens het eenige doel, waarvoor deze categorie van militairen, althans bij de onbereden
troepen, op het oogenblik nog in het leger benoodigd is.
De vroeg er mede daarvoor geldende reden en, n.1. dat men
ze noodig had voor den inwendigen dienst bij den troep,
alsmede voor aanvulling van de krijgsmacht in de kolonien
kunnen thorns niet weer gelden. Voor het eerste maakt men
gebruik van de diensten van burgerpersoneel, terwijl de
aanvulling van het Indische Leger door het KoloniaalWerfdepot en de Koloniale Reserve, alsmede door detacheering en overgang van dienstplichtigen bij dat leger,
voldoende gewaarborgd schijnt.
Wij maakten zooeven een voorbehoud voor de bereden
wapens, omdat de toestand daar werkelijk anders is, voornamelijk voor zooveel de cavalerie en in zeker opzicht ook
de rijdende artillerie betreft. Opdat deze beide wapens
namelijk in den kortst mogelijken tijd gemobiliseerd kunnen
zijn, wat in het belang der verdediging dringend geboden
is, kan men her voor het op oorlogsvoet brengen der
eskadrons en batterijen niet op gelijke wijze als bij de
andere korpsen van het leger gebruik makers van miliciens
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met groot verlof, dock moet het voor de mobilisatie benoodigde aantal geoefernde manschappen zooveel mogelijk
steeds onder de wapenen zijn.
Het financieele voordeel, dat, zooals wij zooeven aangaven, aan de samenstelling van het leger uit dienstplichtigen verbonden is, omdat deze alleen den voor eersteoefening, enz. vastgestelden tij d onder de wapenen, het
overige gedeelte van hun dienstplicht daarentegen met
groot verlof zijn, gaat pier dus verloren, daar behalve de
manschappen, die het eskadron of de batterij op voet van
oorlog moeten brengen, steeds nog gene lichting onder de
wapenen moet zijn, die in opleiding is en, eerst nadat deze
voltooid is (b.v. nadat zij 9 maanden a den jaar bij het
korps is), voor oorlogsdiensten bruikbaar is. Het financieele
nadeel, dat hiervan het gevolg is, wordt uit den card der
zaak grooter, naarmate de tijd, voor eerste verblijf onder
de wapenen vastgesteld, korter wordt.
hit dit oogpunt beschouwd, zou de recruteering dezer
wapens uit vrijwilligers dus de voorkeur verdienen, wanneer niet, tengevolge van de geringe neiging tot vrijwillige
dienstneming, de voorwaarden, waarop de Staat zich vrijwilligers znoet verschafen, zeer kostbaar voor de schatkist
waren en nochtans de behoorlijke aanvulling van het
incompleet niet verzekerd was.
Vooral het laatstgenoemde bezwaar is zoo overweg end,
dat het wordt weer en meer erkend het ernstig aanbeveling verdient het vrijwilligerstelsel als hoofdbron voor
de recruteering, althans bij de cavalerie, op to geven en de
aanvulling ook van dit wapen zooveel mogelijk door dienstplichtigen to doen geschieden.
Hiertoe is to weer aanleiding, omdat, zooals de Memorie
van Antwoord nopens het VIIIste Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1902 mededeelde, „de gang van de werving
„voor de landmacht in ruime mate afhankelijk is van en
„in nauw verband staat tot den meerderen of minderen
„bloei van handel en nijverheid" en de ondervinding heeft
aangetoond „dat in tijden van economischen welstand ... .
„bij ooze bevolking de toetreding van vrij willigers tot den
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„militairen dienst veel geringer is dan in tijden, waarin op
„het gebied van handel en industrie eene gedrukte stemming
„wordt waargenomen " . Het is Loch duidelijk, dat waar de
roeping tot den militairen stand zoo weinig spreekt, dat
de economisehe toestand de werving geheel beheerscht, de
elementen, welke aan het leger toevloeien, zijn die in elk
opzicht zwakken, welke handel en industrie bij gedrukten
toestand het eerst uitstooten. Deze zijn zeer zeker niet de
personen, die wij als bron voor de kadervorming behoeven,
terwijl zij voor de vorzning van den niet-gegradueerden
militair al evennnin de gewen.schte stof aanbieden.
Wanneer un de iu let Leger aaiiwezige stani van vrijwiligers in hoofdzaak besteiud is or in de aanvulling van
het waste kader to voorzien, dan zal het niet inoei.lijk zijn
aan to toonen, dat bet vrij williger-worden moot g eschieden
urn zijn zelfs wil en niet het gevolg mag wezen van het
tijdelijk of voortdurend overeompleet geraken in de burgereene oorzaak, die den aanstaanden gegrainaatschappij
reeds den stempel
to recht of ten onrechte
dueerde
van minderwaardigheid opdrukt.
Zoo, bij voorbeeld, zal het, wanneer broodgebrek
de eenige beweegreden voor het aangaan van eene vrijwillige dienstverbintenis is, bloot Coeval wezen, indien de
betrokken personen werkelij k blij keu. den aanleg en de
geschiktheid to bezitten, welke voor hunne vorming tot
kader vereischt wordt. Aldus zal het meermalen voorkomen,
dat de kosten aan den vrijwilliger besteed, niet doelmatig
aangewend worden, doordien hij er niet in slaagt een graad
to verwerven en dientengevolge alleen strekt tot vergrooting
van het aantal beroeps -so ldaten, welke wij in de tegenwoordige leg ers in beginsel wel als middel (voor de kadervorming),
dock geenszins als Joel wenschen.
Voorts spreekt het wel vanzelve, dat naarmate de stof,
waaruit het kader gevormd moet worden, hetzij in mindere
hoeveelheid voorhanden, hetzij van een geringer gehalte is,
men, om dit personeel voltallig to houden, wel genoodzaakt
zal zijn ten aanzien van de daaraan to stellen eischen jets
36
o. E. II 10

562
toe to geven, hetzij doordien bevordering tot kader plaats
heeft van personen, die niet tot de meest geschikten behooren,
dan wel doordien leden van het leader in dienst gehouden
moeten worden, ook wanneer zij niet weer de voile gesehiktheid bezitten.
En, wij wezen er hierboven reeds op, juist in de miiitielegers, en voornamelij k in die met korten eerste-oefeningstijd, moeten aan het lagere leader zeer hooge eischen worden
gesteld. Naarmate Loch de opleiding der miliciens tot voor
den oorlog bruikbare soldaten in korter tijd geschieden
moet, dus weer intensief moet wezen, terwijl niettemin de
in dien tijd verworven kennis en ingeprente begrippen,
juist ten gevolge van dien korten duur, niet altijd tot in
merg en been doorgedrongen, maar vaak slech is als een
vernis aanwezig zuiien zijn, naar die zelfde mate zal de
task van het vaste kader verzwaard worden. Dit geldt zoowel
bij de opleiding in vredestij d, om aan de dienstplichtigen
den hoogst mogelijken graad van oorlogsbruikbaarheid to
geven, als bij de aanvoering in oorlogstijd, om onder alle
omstandigheden, bij voor- en tegenspoed, van het oorlogswerktuig het grootst mogelijke nuttig effect to helpen verkrijgen. Deze taak is des to moeilijker, omdat de hedendaagsche
oorlogvoering van de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid
(initiatief) der lagere aanvoerders steeds zneer moet vorderen.
Eindelijk zal het wel geen betoog behoeven, dat nu,
ten gevolge van de invoering van den persoonlijken dienstplicht, alle standen van het yolk ook in de lagere rangen
van het leger vertegenwoordigd worden, aan het gehalte der
onderofcieren en korporaals hoogere, en ten deele andere
eischen moeten worden gesteld, dan voorheen .
Het is natuurlijk, dat waar men ook in ons Leger de
noodzakelijkheid van goed leader in voldoenden getale inzag
en men herhaaldelijk met een aanzienlijk incompleet to
kampen heeft gehad, er in den loop der tijden met ernst
naar gestreefd is, om de aanvulling van dat kader zooveel
mogelijk to verzekeren. Daartoe trachtte men, eensdeels
door het toekennen van verschillende voorrechten, de positie

van het kader aantrekkelijker to makers, terwijl men ander-deels er betrekkingen van maakte, Welke men kon vervullen, totdat men volkomen ongeschikt voor den dienst
was g eworden. Het eerste geschiedde door verbetering van
de materieele positie van de leden van het leader, het
tweede door op mime schaal vergunning to verleenen tot
het aangaau van een huwelijk en door het toekennen van
pensioenen.
Tegen het volgen van den eerst aangegeven weg
kan, zoolang deze
verbetering van de materieele positie
binnen zekere, door de schatkist geboden grenzen blijft,
nit deli aard der zaak Been bezwaar bestaan. De bezoldiging,
Welke de Staat zijnen ambtenaren toekent, moet zoodanig
bepaald worden, dat deze daarin een aan liet gewicht hunner
betrekkiug geevenredigd bestaan vinden. Dit wordt niet
alleen door de billij kheid geboden., maar is een vereischte
voor het met opgewektheid en toewijding vervullen van
de betrekking, waarin men werkzaam gesteld is. Bovendien wordt het meer of minder gewild zijn van eene bediening
in niet g eringe mate door de daaraan verbonden bezoldiging
bepaald, zoodat hierdoor mede belangrijke invloed wordt
geoefend op de aanvulling der openvallende of openstaande
plaatsen_. Men houde hierbij echter in het oog, dat de
bezoldiging eenigermate verband moet houden met den
leeftijd der titularissen ; oud kader kost dus betrekkelijk
steeds meer dan j ong kader.
Bij het volgen van den in de tweede plaats aangegeven
weg, wordt in hoofdzaak beoogd hen, die eenmaal den graced
van onderofl'icier verworven hebben, zoo lang mogelijk aan
den dienst to verbinden. Hierdoor wordt nu wel het bezet
blijven der vervulde plaatsen naar vermogen bevorderd,
dock niet dan ten koste van verschillende nadeelen, waarop
wij in het kort de aandacht willen vestig en.
Door het geringer verloop is het aantal vacaturen
kleiner° ; de leans op bevordering voor hen, die vrijwillig in
dienst treden, vermindert ; eene omstandig heid, die niet
zal nalaten invloed op den toeloop van vrijwilli.gers to
oefenen.
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De kosten, aan het onderhouden van het leader ver-bonden, nemen toe; van het oogenblik dat het gehuwd zijn
der onderofficieren meer en weer regel wordt, moet de
bezoldiging rekening houden met het feit, dat daarvan niet
alleen den persoon, dock een geheel gezin leven moet. De
uitgaven, onzer verschillenden vorm, ten behoeve van het
leader to doen, zijn dan ook zeer toegenomen, zonder dat
men er in geslaagd is de bezoldiging zoodanig to doen zijn,.
dat het onderhouden van het veeltijds talrijke gezin in den
stand, waarin de onderofflcier tehuis behoort, voldoende
verzekerd is. Daaruit ontstaan allicht misstanden en wanverhoudingen, die allereerst ten nadeele van de betrokken
personen, maar dan ook ten nadeele van de belangen van
den dienst kunnen komen.
voorts wordt het nit den aard der zaak moeilij ker het
verzoek tot verlenging van het dienstverband of to wij zen,.
ook wanneer de onderofficier niet meer in alle opzichten
geheel geschikt voor zijn taak mocht zijn, indien die weige
ring tengevolge heeft, dat een geheel gezin aan armoede zal
worden prij s gegeven. Het zou dus volstrekt niet behoeven
to verwonderen, indien in dit stelsel de volkomen geschiktheid van het leader niet meer ten voile g ewaarborgd zou
blijken to zijn.
Eindelijk blijft nog de vraag, of de lagere aanvoering
onzer troepen in het algemeen niet beter verzekerd zal zijn,
wanneer deze gelegd wordt in handen van betrekkelijk
jeugdige onderofficieren, in de voile kracht des levens, dus
in het onverminderd bezit hunner physieke geschiktheid,
die met elan en toewijding zich aan hunne taak geven, dan
wel door deze toe to vertrouwen aan mannen, die hun
besten tij d in physieken zin reeds gehad hebben,
die door het gedurende geruimen tijd uitvoeren van een,
juist door diem langen dour, eentonig wordenden dienst
in oorlogstij d
ware „routiniers" geworden zijn, die
bij den inzet van hun levee gekweld zullen worden door
de zorgen voor hun gezin, en waarvan niet verwacht mag
worden, dat die bezieling zal uitgaan, welke onze jonge en
weinig ervaren troepen in zoo hooge mate zullen behoeven.
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Op die vraag aarzelen wij niet to antwoorden, dat een
jeugdig, frisch, opgewekt en krachtig lager leader een dringende noodzakelijkheid is, vooral in den tegenwoordigen
tijd, na de korte oefening onzer dienstplichtigen aan dat
leader in alle opziehten
zoo in vredes- als in oorlogstijd
bijzonder hooge eischen moet doen stellen.
Wanneer men de gestelde vraag in gelijken zin beantwoordt als wij, dan moot dus eene oplossing gevonden
worden voor het vraagstuk : hoe, bij het stellen van dergelijke eischen, de behoorlijke aanvulling van het kader
t erzekerd kan worden, d. w. z. hoe die positie zoo begeerlijk
emaakt kan worden, dat men to alien tijde verzekerd kan
zij n over voldoende stof tot vervulling der open vallende
pla atsen to beschikken .
Onzes inziens kan die oplossing alleen in deze richting
gevonden worden, dat de onderofli.ciersstand, behoudens
enke] e uitzonderingen, niet is eene betrekking voor het
levee, maar eene zoodanige, Welke slechts tijdelijk vervuld
den weg baant
wordt en
bij voldoende geschiktheid
voor eene blij vende bediening in de burg ermaatschappij .
Alvorens deze aangelegenheid nader to bespreken, willen
wij eerst nag aan op Welke wij ze men in Frankrij k en in
Duitschland voor dit denkbeeld eene belichaming gevonden
heeft 1).
In Frankrij k berust de geheele reg elfin g in beginsel op
1) In Italif' bestaat sedert de Wet van 8 Juli 1883 eene dergelijke
regeling. Deze Wet is in 1901 herzien, hoofdzakelijk omdat het aantal
beschikbaar gestelde betrekkingen to gering was in verband met het aantal
aanvragen. Een deel der onderofficieren wordt thans na 4 a 5 jaren dienst
ontslagen met 250 a 350 Lire premie, een ander, kleiner deel na 8 jaren
dienst met 1000 Lire premie. Het alsdan overbhjvende aantal is gelijk
aan het getal, dat na 12 jaren dienst in eene burgerlijke betrekking geplaatst kan worden, vermeerderd met hen, die langer mogen dienen. Deze
laatsten, den hoogsten onderofficiersgraad bekleedende, ontvangen na volbrachten dienst, 28 jaren bij 45 levensjaren, pensioen, doch geen recht op
eene b urgerlij ke bediening.
De nieuwe Belgische Wet houdt ook het beginsel der z,g. Civilversorgung in. (Zie Militar Wochenblatt, 1902, No. 20.)
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de artikelen 7 en 84 van de „loi fondamentale sur le recrutement de l'armee" van 15 Juli 1889, Welke, als volgt,
luiden :
art. 7. „Niemand wordt tot eenige staatsbetrekking
„toegelaten, tenzij hij aantoont aan de verplichtingen, door
„deze Wet opg elegd, to hebben voldaan."
art. 84. „Te rekenen van den lsten November van het
„36 jaar, volgende op dat der invoering van deze Wet, zal
„nemand worden toegelaten tot het vervullen van zekere, door
„den Staat of de Departementen bezoldigde betrekking en, die
,, bij de oproeping zijner jaarklasse niet ongeschikt voor den
„dienst verklaard zijnde niet minstens 5 jaren bij het Leger of
„de vloot gediend heeft, waarvan 2 jaar als officier, onderoffi.cier
„of korporaal, dan wel vobr den vorengenoemden datum
„den dienst met paspoort of met pensioen verlaten heeft".
„Een algemeene maatregel van bestuur, binnen een jaar
„na het in werking treden dezer Wet nit to vaardigen 1), zal
„de bovenbedoelde betrekkingen aanwijzen, de eischen aan„geven, waarvan de candidaten moeten voldoeu, om daarin
„te kunnen worden benoemd, aismede de wijze, waarop in
„de aanvulling der openvallende plaatsen voorzien zal worden,
„bij gemis van een voldoend aantal candidaten, die aan de
„gestelde eischen voldoen."
Ten aanzien van den vrijwillig en dienst g elder in
Frankrij k de volgende bepa] ingern .
Van of het 18 e jaar kan eene vrijwillige verbintenis, als
combattant, voor den tij d van 3, 4 of 5 jaar bij een der
troepenkorpsen worden gesloten.
Deze verbintenissen kunnen vernieuwd worden, telken s
voor 1 tot 5 jaar tot een totalen diensttij d van 15 jaar,
door korporaals en soldaten ; door de laatste alleen wanneer
1) Deze bestuursrnaatregel doet nog steeds op zich wachten. Van
meer dan eene zijde worden dan ook de moeilijkheden, die men in Frankrijk
ten opzichte van het onderofciersvraagstuk ontmoet, aan het ontbreken daarvan geweten. (Zie o.a. Journal des Sciences militaires, Dec. 1901.) In verband
hiermede zijn bij de Wetgevende macht voorstellen aanhangig gemaakt
om de rechten der gewezen militaires op het verkrijgen van eene burger
lijke betrekking beter to verzekeren.
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geschiktheid voor den korporaalsgraad verworven hebben.
Na 15 jaar dienst wordt rechL verkregen op een gedeeltelijk
pensioen, ten bedrage van j van het z.g. pension de retraite.
Behalve de reëngagementen kent men in Frankrijk de
,,Commissions". ,,Oommissionns" kunnen zijn:
1 0. de militairen der gendarmerie, die van het regiment
sapeurs-pompiers to Parijs, en het personeel, dienstdoende
bij de inilitaire scholen;
2°. korporaals en soldaten, bij de versehillende korpsen
cii dienstvakken werkzaam in door het Departement van
()orlog aangeg even functiën.
Dc commissions worden voor onbepaalden tjd aangeaan: na 25 jaar dienst kunnen de cominisonnés op pensioen gesteld wordeii, terwiji zij uiterlijk tot hun 5Øste jaar
in dierist ehouden mogen worden 1. Ontslag op verzoek
kan hun door de militaire autoriteit verleend worden.
rFefl aanzien van de onderofficieren zijn de versehullende
bepalingen in hoofdzaak vervat in de ,,loi relative an rengagement des sous-officiers" van I8 Maart 1889.
Onderofficieren kunnen zich voor 1 (volgens de Wet
van (I Febr. 1897), 2, $ of 5 jaar reëngageeren tot een
totalen dour van 15 jaar werkelij ken dienst. Daarna, dock
ook reeds na een werkelijken dienst van 10 jaar, kunnen
zij tot hun 47ste jaar als commissionné onder de wapenen
gehouden worden. 2) Het aantal gereëngageerden of cornmissionnés mag in elk wapen of dienstvak hoogstens 2/3 van
het geheele aantal onderofficieren bedrag en. 3)
Becht op gedeeltelijk pensioen wordt verkregen na 15
jaar, op geheel pensioen na 25 jaren dienst; de gepensionneerden blijven gedurende 5 jaren ter beschikking van het
1) Dit geldt niet voor de militairen, in dienst bij de gendarmerie
en bij de militaire rechtbanken, waarvoor afzonderlijke bepalingen gelden.
2) Vogens eene nadere bepaling van den Minister van Oorlog
kunnen de commissionnds zich reengageeren.
3) Bij de bepaling van dit aantal worden niet medegerekend de
onderofficieren van de staven der regimenten, die alien gereengageerd of
commissionnés kunnen zijn.
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Departement van Oorlog voor den dienst in het territorials
leger of voor dien bij het voorbereidend militair onderwij s.
Een bij de wet gevoegde tabel geeft niet minder dan
215 Staatsbetrekkingen aan, Welke geheel of gedeeltelijk
door gewezen onderofii.cieren vervuld kunnen worden, en wel :
55 geheel ; 7 voor 1/4; 12 voor 1/3; 54 voor 1 /2; 10 voor 2/3;
75 voor 3/4; 1 voor 4/5; 1 voor 516.
Verder zal voortaan aan geene enkele industrieele of
handelsonderneming een monopolie of een subsidie door
Staat, Departement of gemeente gegeven worden, dan onder
voorwaarde, dat zij een zeker, in de betrekkelijke contracten
vastgesteld aantal plaatsen parer geemployeerden voor onderofficieren openstelt.
Voor het vervullen der evengenoemde Staatsbetrekkingen komen in aanmerking in de eerste plaats onderofcieren met 15 jaren werkelijken dienst, waarvan 4 als
onderofficier, in de tweede plaats onderofcieren met 10
dienstj aren, waarvan mede 4 in den graad van onderofficier,
Wnneer althans het 40 st0 levensjaar niet overschreden is.
Ten einde het intreden in eene burgerlijke betrekking
zooveel mogelijk aan den militairen dienst to doen aansluiten, is bepaald, dat de aanvraag tot plaatsing geschiedt
binnen 12 maanden vbor afloop van het reengagement.
Wanneer de candidaat niettemin bij het afloopen van zijn
verband nog niet geplaatst is, kan hij, in afwachting daarvan,
nog een jaar bij zijn korps verblijven. Evenzoo wordt aan
hen, die 7 jaar reengagement hebben, in het laatste half
jaar van hun verband de overgang in eene burgerlijke
betrekkin g toegestaan.
Ten einde hen to gemoet to komen, die aauvankelijk
als surnumerair geplaatst worden, is bepaald, dat zij gedurende
hun dienst als zoodanig bij een der korpsen in onderhoud
genomen mogen worden.
Onderofficieren met 15 dienstj aren, die bij het einde
van hun verband niet geplaatst zijn, treden in het genot
van hun gedeeltelijk pensioen en ontvangen, gedurende den
tijd, die aan hunne plaatsing voorafgaat, eene dagelijksche
toelage van 1/365 van het verschil tusschen het geheele en

569

het gedeeltelijke pensioen, tenzij zij verkrezen dien tijd als
commissionne bij hun korps to verblijven.
Eene door den President der Republiek to benoemen
Commissie zorg t, telkens wanneer vacaturen ontstaan, voor
de rangschikking der candidaten, die daarvoor in aanmerking wenschen to komen en de daarvoor vereischte geschiktheid bezitten. Heeft eene benoeming plaats, zonder dat
met de aldus verkregen rechten is rekening gehouden, dan
hebben zij, die zich benadeeld achteil, beroep op den Raad
van State.
Alleen wanneer zicli geen g ewezen. militairen hebben
aangemel d en de belang en van den betrokken dienst zich
er teg en verzetten, dat eene vacature g eduren de eenig en
tijd onvervuld hlijft, heeft de aangewezen autoriteit het
rec•}It de voor gewezeu militairen bestemde plaatseu door
artderen to doer vervullen.
In Duitsehland gelden ten aanzieu van cans onderwerp
de volgende bepalingen.
Aanspraak op benoeini_ng tot eerie (niet tot eene
bepaalde, door den betrokken persoon gewenschte) burg erlijke betrekking hebben, bij het openvallen van eene plaats,
zij, die in het bezit zijn van een z.g . Civilversorg ungsschein 1 ^.
(Bewijs van aanspraak op eene burgerlijke bediening. )
Deze g ang eleg enheid is g eregeld bij de S 58 en 75
van de militaire pensioenwet van 27 J uni 18 71 (ReichsGesetzblatt blz. 275) en 10 van de novelle van 4 April
18 7 4 (Reichs-Gesetzblatt blz. 25), welke, als volgt, luiden :
58. Onderofficieren en minderen hebben recht op
lnvalidenversorgung, wanneer zij door „Dienstbeschadigung"
of na een diensttijd van minstens 8 jaren invalide geworden
zijn. Na 18- of meerjarigen dienst wordt aanspraak op
„versorgung" ook zonder invaliditeit verkregen.
58 genoemde personen 2 ) ontvangen,
75. De in
1) Verder• aangeduid als C. v. S.
2) De bepalingen van deze § worden alleen toegepast op hen, die
voortdurend „versorgungsbereehtigt" verklaard zijn. (§ 6 der wet van 22
Mei 1893).
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C. V. S. De geheel invaliden ontvangen dezen bij hun pensioen, de gedeeltelijk invaliden kunnen, zoo zij dit verlang en,
dezen in plaats van hun pensioen outvang en, zits zij 12 j wren
dienst hebben.
10. Onderofficieren, niet invaliden, met 12 jaren
actieven dienst bij voortdurend goed gedrag, hebben recht
op den C.V.S. Deze is geldig voor den Rijksdienst en voor
den Staatsdienst in alle bondsstaten; zij, die in het bezit
daarvan zijn, worden ,,Militäranwärter" genoemd.
Deze beheist voorts verschillende bepalingen van
dezelfde of weer beperkte strekking voor onderofficieren,
die na 9- resp. 6-jarigen dienst in het leger in bijzonderen,
op militaire leest geschoeiden Rijks- of Staatsdienst (Schutz
oder Polizeitruppen, Landjägerkorps, Konstablerkorps, enz.)
zijn overgegaan en daar invalide geworden zijn of een
zekeren tijd gediend hebben.
De verdere bijzonderheden, op deze aangelegenheid
betrekking hebbende, zijn neergelegd in de ,,Grundsätze fur
die Besetzung der Subaltern- and Unterbeambtenstellen
bei den Reichs- and StaatsbehGrden mit Militäranwärtern",
vastgesteld in de zittingen van den Bondsraad van 7 en
21 Maart 1882.
Volg ens deze bepalingen moeten de, in eene bijiage
van het besluit aangegeven, ,,Subaltern- und Unterbeamten
stellen" bij den Rjks- en Staatsdienst, met uitzondering van
de houtvesters, bij voorkeur door ,,Militäranwärter" vervuld
worden en wel voor een deel uitsluitend, voor een ander
deel minstens voor de helft. Tlitgezonderd zijn die betrekkingen, Welke eene bijzondere, wetenschappelijke of technische opleiding vereischen.
Gemeentelijke betrekkingen vallen Diet onder de vorenstaande regeling. Daar echter § 77 van het, sedert deze
regeling getroffen werd, ingevoerde ,,Militär-Pensionsgesetz"
van 22 Mei 1893 betrekking heeft op alle ,,Subaltern- and
TJnterbeamtenstellen", Welke uit de Rijks-, Staats- of gemeentemiddelen bezoldigd worden, moeten voor de gemeenten nog
afzonderlijke regelen gesteld worden. In Pruisen was dit
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reeds g esehied, bij de wet van 27 Juli 1892, alsmede in
Beijeren en Waldeck.
Voorts worden in Pruisen bij bet verleenen van concession voor den aanleg van spoorwegen, ten aanzien van
de „Militaranwarter", dezelfde verplichtingen opgelegd, als
bij de Staatsspoorwegen g elden.
Zooveel noodig, wordt door de candidaten een examen
afgelegd, ten einde van hunne geschiktheid voor de begeerde
betrekking to doen blij ken, terwijl de militair-g eneeskundig e
attesters omtrent de physieke geschiktheid beslissen. Is het
verrichten van dienst „op proef'" noodzakelijk, dan worden
zij, die nog in_ dienst ziju, daartoe in de gelegenheid g esteld.
Bij
taatsambten llebben de ingezetenen gran den
betrokken bondssta at den voorrang, daarna zij, die .l aar
werkelijken dienst hebben, terwijl in de overige gevalleu
de plaats op de candidatenlijst omtrent den voorrang beslist.
Wanneer zich bij voorkomende vacaturen, waarvoor
geen candidaten zij n opg eg even, binnen 5 weken na kennisgeving, geen „Militaranwarter" heeft aangemeld, dan verkrijgt
de betrokken autoriteit bij de benoeming do vrije hand.
Bij bevordering in een eenmaal verkreg en betrekking
beslist alleen de geschiktheid.
Zij, die in Rijks- of Staatsdienst aangesteld worden,
zullen, wanneer hun pensioen voor verschillende g raden
een bepaald bedrag overschrijdt, op dat pensioen eene zekere
korting ondergaan.. De controle over de richtige naleving
der vorenstaande bepalingen is opg edrag en voor den Rijksdienst, behalve aan de hoofden der betrokken administration,
aan de Rekenkalner ; voor den Staatsdienst (in de bondsstaten) aan analog e autoriteiten of lichalnen.
Wordt bij rechter_ 1 ij k vonnis voortdurende ongeschiktheid voor het vervullen van een openbaar ambt uitgesproken,
dan vervalt de C. V. S.; bij tijdelijke ong eschiktheid wordt
de C. V. S. van eene daartoe betrekkelijke bijschrijving voorzien. De C. V. S. wordt ingetrokken, zoodra de eigenaar
daarvan den burg erlij ken dienst meet pensioen verlaat.
De hiervoren besproken aaug eleg enheid wordt to onzent
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in hoofdzaak geregeld door de Honinklijke Besluiten van
15 April 1869 No. 2 en van 4 April 1891 No. 26. Hierbij
is bepaald, dat militairen van het leger, versierd met
eene medaille voor trouwen dienst (dus met minstens 12
jaren dienst), geschikt en genegen om voor eene burgerlijke rijksbetrekking in aanmerking to komen, daarvoor
aan de betrokken Departementen zullen worden opgegeven, telkens wanneer het verlangen daartoe door de
betrokken militairen wordt to kennen gegeven. Voor het
Departement van Oorlog is voorts bij de Aanschrijving
van 9 November 1880 III Afdeeling N 111 bepaald, dat
voor de betrekkingen onder dit Departement ressorteerende,
waarvan de toekenning niet door den Minister geschiedt, bij
algemeene order voor het leger opgave van sollicitanten
zal worden g edaan en bij voorkeur hieruit zal worden
benoemd.
TJit een en ander zal men wel de gevolgtrekking mogen
waken, dat behalve bij het Departement van Oorlog, waar
de toestand eenigszins gunstiger is, de waarborgen voor eene
plaatsing, welke door de vorenstaande bepaling en aan de
bedoelde militairen gegeven worden, uiterst Bering zijn.
Wellicht houdt hiermede verband de minder welwillende
opmerking in het Voorloopig Verslag, welke wij hiervoor
op biz. 557 afschreven.
Bij de mondelinge behandeling van Hoofdstuk VIII
der Staatsbegrooting voor 1902 heeft de Heer RR 6 e 11 het
p ier behandelde onderwerp wederoin ter sprake g ebracht.
Deze afgevaardigde wees daarbij allereerst op het aanzienlijk
hooger bedrag, dat dit jaar voor handgelden en aanbrengkosten ten behoeve van de aann eming van vrijwilligers op
de begrooting gebracht is moeten worden voor 1902:
f 82,468 tegen f 45,945 voor 1901, zijnde alzoo f 36,523
meer
voorts op de aanzienlijke sommen aan het leader
en de vrijwilligers ten koste gelegd hoewel het den
afgevaardigde voor Utrecht niet gelukt was het juiste bedrag
to vinden, kon hij Loch verzekeren, dat het gezamenlijk
bedrag der uitgaven sinds 1878 tonnen goods bedraagt
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eindelijk op het niettemin bestaande incompleet op 1 Juli
1901 van 315 man, en besloot hieruit tot de noodzakelijkheid
om „de aantrekkehjkheid van het vrijwilligerschap en het
„kader to vermeerderen". Hoewel de Heer R o e 11 den
strengen vorm niet wenschte, die in andere Rijken bestaat,
waar onderofficieren na een zekeren diensttijd een vaststaand
recht kunnen doen g elder op eene burgerlijke betrekking,
kwam het dien afgevaardigde g ewenscht voor aan onderofllcieren, die, bij voorbeeld, 12 j aar koning en land trouw
hebben g ediend, een welg evestigd titzicht to geven op eene
burgerlijke betrekking, zoodat zij niet, wat tegenwoordig
maar al to vaak geschiedt, tei ach ter worden g esteld.
Dat then_ bier volstrekt niet to doemi had met eene geheel
nieuwe instelling weed door den Heer H 6 e 11 in herinnering
g ebracht, door verwij zin g n as r de bepaling, opgenomen in
art. 33 der Schntterjwet van 1827, als volgt luidende :
„Wij behouden ons voor, om aan of cieren, ouderofli„cieren en verdere leden der schutterijen, die zich zulks door
„aanhoudend onberispelij k g edrag en lang durige dien sten,
„of wel door uitstekende daden mogten hebben waardig ge„maakt, zoodanig e eereteekenen toe to kennen, als daartoe
,,nader door ons zullen worden bepaald . . . ., mitsgaders
„de billijke voorkeur, welke huu bij het begeven van zekere
„ambten en bedieningen zal kunnen worden gegeven boven
„personen, die niet bij de bestaande armee noch bij de
„nationale militie hebben gediend". Aan de toepassing
dezer bepaling schijnt intusschen zoo al, dan toch zeer weinig
de hand gehouden to worden.
Wijders werd door den Heer R o e 11 nog de aandacht
gevestigd op de ten aanzien van deze zelfde aangelegenheid gedane mededeelingen van de Ministers B e y e n en
de Roo van Alderwerelt, resp. luidende:
„Daarom (om vrijwilligers to krijgen) moet dan ook de
„Staat zorgen, dat menschen, die goed gediend hebben, op
„ordentelij ke wij ze in de burgermaatschappij kunnen terug
„keeren. En bij de vele betrekkingen, waarover de Staat
„kan beschikken, geloof ik dat de zaak uitvoerbaar is"
(Hand. 1876/77 blz. 698), en:
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„Ten derde zullen .... de soldijen worden herzien en
„zal een wetsontwerp worden ingediend tot het geven van
„burgerlijke betrekkingen aan onderofcieren. Die maat„regelen staan in het nauwste verband en hebben ten doel
„ons weer kader en meer vrijwilligers to verschaffen".
(Hand. 187778 blz. 263).
In zijn antwoord op de rede van den Heer R o e 11
wees de Minister van Oorlog op het groote voordeel, dat
er voor de aanvulling, alsmede voor eene behoorlijke opschuiving en verwisseling van het leader aan verbonden zou
zijn, wanneer men aan deze personen, bij voorbeeld, na 12
jaren eene burgerlijke betrekking kon geven, terwij l slit, de
kostern n het algemeen en ooh; voor pensioneering zou verminderen.
Daaraan voegde Z.E. nog toe: „Ik zou dan ook niets liever
„doers dan daarvoor een regeling in to dienen, maar daarvoor
„heb ik de medewerking van mijn ambtgenooten noodig ... .
„Ik hoop dat (eene ernstige poging in de gewenschte
„richting) ook to doen. Misschien heb ik nu weer leans
„nu de omstandigheden veranderd zijn door de invoering
„der ILegerwetten. Ik zal in elk geval mijn best doen".
Naar aanleiding van de beide redevoeringen, waarvan
wij hierboven den korten inhoud mededeelden, een paar
opmerkingen.
Hoewel men den Neer R o e 11 dan kba,ar moet zijn, voor
het ter sprake brengen van eene zoo belangrijke en Loch
slechts zoo weinig op hare juiste waarde geschatte zaak,
schijnt de oplossing, welke daarbij werd aangegeven, ons
niet toe de meest gewenschte, doeltreffende en afdoende to
zijn. Niet den strengen vorm van een vaststaand recht op
eene burgerlijke betrekking, dock slechts het openen van
een welgevestigd uitzieht daarop, werd door den Heer R o e 11
gewenscht en joist hiertegen meenen wij onze stem, waarschuwend, to moeten verheffen.
Uitzicht bestaat ook thans, wellicht zelfs een welgevestigd
uitzicht; er zijn immers een zeker aantal betrekkingen aangegeven, die door gewezen militairen kunnen worden vervuld, en de Minister van Oorlog vestigt, telkens wanneer
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daartoe aanleiding bestaat, de aan dacht zijner ambtgenooten
op de candidaten, welke zich gang emeld hebben. Doch wat
baat dezen laatsten dat uitzicht, indien de verwezenlijking
hunner verwachtingen achterwege blijft ?
Opdat eerie maatregel in den aangeg even. zin goede
uitkomsten zal opleveren, gelooven wij dan ook, dat het
noodzakelij k is vender to g aan dan door den Deer ZR o e 11
beoog d werd en, in stede van een uitzicht to openen, een
recht moet worden toeg ekend. Gaat men hiertoe niet over,
dan zal men steeds to kampen hebben met de ontevreden.heid, die bet ^; evolg za I zij u van de teleirstelling der goedgel oovig en , of met g ebrek aan voldoende aanvulling, als
:;evolg van {let wegblijven der ongeloovigen. Fn wij achten
fie kans op teleurstelling niet gering, omdat hier de medewerking van ;ille IJepartem.enten van algemeen bestuur _noodzakel ijk is, en wij zouden vreezen, dat, volkomen to g oeder
trouw, partienlaristische overwegingen dear allicht meer
gewicht in de schaal zullen leg g en, dan het alg ereen belang. Hiervoor bestaat alle aanleiding, omdat men dat
belang in den reg el niet voldoende inziet en de rechtstreeks
nadeelige g evolgen van het veronachtzamen van dat belang
Leif niet zal ondervinden.
De Minister van Oorlog zeide niet ten onrechte, dat
voor eene zoodanig e reg eling de medewerking zijner ambtg enooten noodig was en wij zouden er niet g erust op durven
gaan, dat die medewerkin_g to alien tijde en in alien deele
g ewaarborg d zou wezen, indien wettelijke regeling achterweg e bleef.
wij spraken zooeven van een algemeen belang, want
het inoet werkelijk eene zaak van algemeen belang geacht
worden, dat het leg er van den Staat voorzien zij van uitstekend
leader en dat dit den Staat, dat zijn de belastingbetalenden,
niet meer kost dan volstrekt noodzakelijk is. Juist daarvan
zal men zich moeten doordringen, dat het pier niet geldt
voorrechten to bedingen voor eene instelling van niet weer
dan bijzonder nut, maar dat het eene zaak betreft, waarbij
alien gelijkelijk belang hebben, eene werkelijk nationale zaak.
Z66 heeft men en in Frankrijk en in Duitschland Naar
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opgevat en de in die Rijken getroffen regeling doet dan
ook duidelijk zien, dat men wel bewust den weg heeft betreden, die ter bereiking van het gewichtige doel, dat men
zich g esteld had, moest gevolgd worden. Dat halve maatregelen hierbij echter niet tot de gewenschte uitkomst
leiden, ervaart men in Frankrijk, waar men, na de juiste
beginselen wettelijk to hebben vastgesteld, bij de uitvoering
ten halve is blijken staan en daarvan thans de nadeelen
ondervindt in de steeds grooter wordende bezwaren, welke
zich bij het voltallig houden van het onderofficierskorps
doen gevoelen.
Alleen door eene afdoende regeling zal het mogelijk zijn
de onderoI1cieren to recruteeren uit de elementen, die daar
voor het meest geschikt zijn, en zal men steeds van een
voldoenden toeloop verzekerd zijn, omdat de weg door het leger
dan de weg zal wezen, die door een groot deel gevolgd moet
worden om zekere Staatsbetrekkingen to verwerven. Dan
zal het niet weer voorkomen, dat onderofficieren aan het
einde hunner militaire carriere niet weten, waarheen te
gaan, omdat zij in den dienst to oud geworden, to eenzijdig
ontwikkeld zijn en zich dientengevolge overal den weg versperd vinden door jongeren, wier diensten sneer begeerd
worden, om van de gewezen huisbedienden nit het Voorloopig Verslag niet to gewagen.
De vraag zou intusschen kunnen rijzen, of door eene
dergelijke regeling ook to kort zou worden gedaan aan de
rechtmatige aanspraken van anderen. Wij meenen deze
vraag ontkennend to mogen beantwoorden, wanneer op den
voorgrond staat, dat geen gewezen militair tot eene burger-lijke betrekking benoemd zal worden, tenzij hij de volle,
zooveel noodig door een of to leggen examen gebleken
geschiktheid daarvoor bezit. Van dat oogenblik of staat
deze militair Loch niet weer op gelijke lijn met elk ander,
die op den zelfden grondslag van geschiktheid eene plaatsing verzoekt ; neen, hij staat daar boven, omdat hij in zijn
voordeel kan toonen den tijd, gewijd aan een nationaal
belang bij uitnemendheid, welken hij reeds in 's Rijks dienst
heeft doorgebracht ; een tijd, waarin hij heeft blijken gegeven,
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van zijn ijver, zijne toewijding, zijn onberispelijk gedrag,
zijne gunstige karaktereigenschappen.
In dit stelsel moet er voor worden zorg gedragen, dat
de bovenbedoelde geschiktheid gedurende den militairen
diensttijd door eene doelmatige opleiding in het leger verkregen wordt. Vooral bij den korten eerste-oefeningstijd
zal daarvoor, met name in den winter, genoeg tijd beschikbaar g esteld kunnen worden, terwijl in het leger een overvloed van onderwijskraehten aanwezig zijn, die zoo noodig
voor speciale gevallen nit de burgermaatschappij versterkt
kunnen worden.
Het spreekt we l vanzelve, dat het niet in de bedoeling
zott liggeli onder de beschikbare betrekkingen ook die to
wetenschappelij ke of
beg rij pen, Welke eene bij zondere
technische opleiding vereischen, loch dat men bij de aanwij zing daary an rekening zou moeten houden met die betrekking en, Welke in den reg el voor j onge mannen van den
stand, waaruit de onderofficieren voortkomen, bereikbaar
zijn. Voor hen, die weer dan g ewonen aanleg hebben of
zich bijzonder onderscheiden, zou opklimmen tot betrekkingen,
waaraan hoogere eischen gesteld moeten worden, Loch niet
uitgesloten zijn. Aileen zeer ondergeschikte betrekkingen
open to stellen, zou zeker Been aanbeveling verdienen.
Eene regeling, als de door ons bedoelde, zou het beste
in de militaire pensioenwet hare plaats kunnen vinden. Wij
hebben het dan ook ten zeerste betreurd, dat de vorige
Regeering daarvoor geen oog gehad en deze regeling niet
in Naar ontwerp heeft opgenomen.
Toen, bij het optreden der tegenwoordige Reg eering,
dat ontwerp echter reeds in staat van wij zen was en de aanneming daarvan noodzakelijk was om verschillende, reeds lang
gevoelde misstanden op het gebied van de pensioneering
der onderofficieren en minderen nit den weg to ruimen, was
het oogenblik zeker minder geschikt om tot het invoegen
van eene geheel nieuwe regeling in dat ontwerp over
to g aan.
Toch is het bevreemdend, dat bij de mondelinge be0. E. II 10
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handeling der pensioenwet dit vraagstuk niet meer dan ter
loops en alleen door den Heer v a n D e d e m werd ter sprake
gebracht. En teleurstellend tevens, want ware bij die
gelegenheid hierop meer de aandacht gevestigd geweest,
wellicht ware de geheele Regeering bereid bevonden de verklaring of to leggen, dat zij met ernst zal streven naar het
binnen korten tijd voorstellen van eene oplossing, langs
wettelijken weg, van dit inderdaad brandend vraagpunt.
Omtrent de wijze, waarop die oplossing verkregen zou
kunnen worden, zullen wij her niet in bijzonderheden
treden ; de algemeene richting, die daarbij moet worden
gevolgd, vloeit rechtstreeks nit het voorgaande voort.
Allereerst moet het aantal vrijwilligers, in de organisatie der korpsen op to nemen, zoo gering mogelijk zijn.
voorts moeten de engagementen voor vrijwilligers kort zijn;
bij de onbereden wapens, bij voorbeeld, voor 3 jaar, bij de
bereden wapen s voor hoogstens 5 jaar; reengagementen
alleen toe to laten voor korporaals of voor hen, die het
radicaal voor dien graad verkregen hebben. De duur der
reengagementen zou bij voorkeur op 3 a 4 jaar g esteld
moeten worden en een tweede reengagement alleen worden
toegelaten voor hen, die onderofficier zijn of het radicaal
voor dien graad bezitten. Na 12-jarigen vrijwilligen dienst,
bij onberispelijk gedrag, zou het recht op eene burgerlijke
betrekking verkregen moeten worden, wanneer de physieke
en intelleetueele geschiktheid daarvoor voorhanden is.
Hieraan zou tevens eene zekere reserve-plicht verbonden
inoeten worden, voor al die betrekkingen, waarin men in
oorlogstijd slechts eenigszins gemist kan worden. Op die
wijze zou eene zeer gewenschte reserve aan leader verkregen
kunnen worden, zonder dat eenig offer van de schatkist
gevorderd wend.
Pensioen zou alleen v erleend moeten worden bij algeheele invaliditeit ; overigens zouden de in militairen dienst
doorgebrachte jaren alleen bij de berekening van het
pensioen, verbonden aan de burgerlijke .betrekking, waarin
men is overgegaan, in rekening gebracht moeten worden.
Alleen voor enkele categorieen van onderof cieren :
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adjudanten-onderoflicier, sergeanten-majoor of opperwachtmeesters, onderoficieren in eene speciale betrekking werkz aam, zou een langere diensttijd dan van 12 jaar kunnen
worden toegestaan; voor de beide eerste categorieen, omdat
het gewenscht voor de laatstgenoemde, omdat het zonder
eenig bezwaar is, dat de daartoe behoorende personen een
rijperen leeftijd bereikt hebben.
Op deze g rondslagen, die men as niet meer dan een
schema g elieve to beschouwen, en met inachtn erring van
de leeringen, die nit de Fransche en Duitsche wetgeving
p dit punt g etrokken kunnen worden, ware eene reg eli ng
to trelTn, waardoor leger- en burgermaatschappij beide
el)aat zo'aden kunnen worden. Ret leger, omdat daardoor
de rnogelijkheid geboren zou worden het korps onder^icieren nit do beste elementen to recruteeren en door het
voortdurelid aanvoeren van nieuw blood op kracht to
uouden ; de burgermaatschappij, omdat zij een g edeelte
ha rer am btenaren zou verkrij gen uit eene categorie van
personen, die, nevens hunne bijzondere geschiktheid voor
de to vervullen betrekking, in het bezit zouden zijn van
die door den m.ilitairen dienst verkregen eigenschappen,
Welke niet alleen in het leger hoogelijk gewaardeerd worden,
dock die overal en in elke betrekking de waarde van den
persoon, die doze bekleedt, zullen vergrooten.
Wij richten ons met dit pleidooi tot alien, die in het
leger oprecht belangstellen, en meer in het bijzonder tot
hen, die op eenigerlei wijze tot de verwezeulijking der
daarin neergelegde denkbeelden kunnen bijdragen. En
waar nog bij de ten vorigen jare gevoerde begrootingsdebatten
van verschillende zijden de instelling van het reservekader
in bescherxning genomen werd, als zijnde dit de sehakel
tusschen de burgermaatschappij en het leger, in het belang
van eon deel dies burgermaatschappij, laat men daar met
dezelfde kracht steunen elke poging, die wordt aangewend
tot het vormen van de door ons besproken schakel tussehen
het leger en de burgermaatschappij; eon schakel, geleg d
ten behoeve van het leger, dock stellig tevens strekkende
ten voordeele van de burgermaatschappij.
E }
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Wanneer wij ons, gelijk de man wiens naam boven dit
opstel staat dikwijls gedaan heeft, met oudere tijdgenooten
bezighouden, dan is het, weer nog dan om het bewaren
van persoonlij ke herinnering en, to doer om ons rekenschapte geven van de beteekenis en de blijvende waarde van
hun arbeid. Wij staan tot de invloedrijke mannen die van
het tooneel zijn afgetreden in eigenaardige verhouding :
als de eersten van het nageslacht en Loch als tijdgenooten.
Onze herinnering aan hun persoon is nog levendig, hun_
invloed is nog half die van levenden, van hun geest
werkt ook datgene na wat niet bestemd is to duren. De
omgang met schrijvers van verdere voorgeslachten is van
geheel ander soort dan het verkeer met hen die nog tot
onzen eigen tijd hebben behoord, voor wie ooze persoonlijke
sympathie of antipathie dus niet vrij is van toevallige
bestanddeelen.
Voor deze onmiddellijke voorgangers is on ze dankbaarheid inniger, ooze of keuring scherper. Ouders vormen do
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kinderen, die evenwel hun zelfstandigheid grootendeels
veroveren door zich tegenover die ouders to doen Belden.
Zoo is het jongere geslacht meestal in reactie tegen het
oudere, het levende tegen het pas gestorvene.
Met deze beschouwing bedoelde ik ruim zoozeer A. P i e rs o n zelf to teekenen als mijn verhouding tot hem. Hoe sterk
en blijvend was hij gehecht aan hen die hij had liefgehad.
Zijn Oudere Tijdgenooten, misschien het meest blijvende, althans
in mijn oog het beste, zijner geschriften, heeft tot motto een
woord van P 1 a t o, waa ruit het verlang en spreekt iets voor
ale ahgestorve-nen to zijn. Toch had hij zich aan den invloed
F) tsc^heurd derg enen wier kring hij daar met zooveel liefde
tY l f , k ei de. Het persc,onlijk evoe1 voor de personen sloot
uiet nit da,t hij met scherpen blik en breede opvatting ze
fl s iris torische verschijnselen beschrijven kon. Geen ander
dan A. P i e r s o n heeft to onzent die litterarische kritiek
inheemsch gemaakt, die in de enkele gestalten de groote
eestelijke stroomin g en, de historische lijnen doet zien.
Het komt mij voor dat P i e r s o n's nog versche nagedachtenis aanspraak heeft op een soortgelijke behandeling
als hij ze anderen liet wedervaren. Hij heeft slechts uiterst
zelden op onvermengd smalenden toon over pas g estorvenen
gesproken, zoo in 1882 over V an 00S t e r z e e als kerkleeraar. Meestal wist hij van zeer verschillende personen
het blijvend belangrijke, het typische in het licht to stellen.
Ja, in den reg el was zijn oordeel over anderen vriendelij ker
dan hun tools tegenover hem. Pit treft ons o.a. sterk in
de wederkeerig e uitlatingen van B u s k en Hue t en P i e r s on
over elkander. Ook Coen hij in Oudere .Tijdgenooten eenige
regels aan mijn vader wijdde, vermocht hij de bitse vlugschriften to vergeten eertijds tusschen hen gewisseld. Al
streef ik nu niet met P i e r son naar een waardeering, die
van hooger oordeel dan begrij pen en sympathisch medegevoelen afziet, zijn voorbeeld noopt Loch elk die beproeft
hem to teekenen, om daarbij „le petit cote des choses" to
Iaten rusten.
Wanneer ik dit, naar aanleiding van de uitgaaf der
Verspreide GGesehri ftem poog to doen, dan maak ik ook dank-
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baar gebruik van het boek van prof. N a b e r, de onmis
bare bron voor alien die over A 11 a r d P i e r s on willen
spreken, ook al hebben zij hem persoonlijk gekend en veel
van hem gelezen.
Aan P i e r s o n is het zeldzame voorrecht besehoren
geweest, na zoovele andere van zijn veelszins bevoorrecht
leven, dat een geleerde, die de laatste 15 jaren vertrouwelijk met hem had omgegaan, vriend en vereerder to gelijk,.
een jaar levens aan het samenstelben eener biografie heeft
gewijd, die to gelijk een bijdrage van waarde is voor de
geschiedenis van de tweede helft der 19e eeuw to onzent...
Voor N a b e r is P i e r s on in de geestelijke ontwikkeling
van ons yolk een centrale figuur, een leidsman, wel vaak
miskend, maar naar wien Nederland steeds weer met liefde
en bewondering zal luisteren. Het zou een kleingeestig
en ondankbaar work zijn op dien lof of to ding en ; maar
zij die er niet mee instemmen hebben alle reden
om hunnerzijds to zeggen wie A. P i e r s o n in hun schattin g geweest is.
Inderdaad zijn er velen, bij wie do held van prof.
N a b e is book vrij wat minder hoog staat aang eschreven.
Het trof mij bij het lezen van Po t g i e to is brieven, hoe
deze zich doorgaando onvriendelijk over P i e r s o n uitlaat.
Wie de verschillende stukken in Eene Halve Eeuw, het
historisch gedenl:boek in 1898 door het Nieuws van den Dag
uitgegeven, best, krijgt niet den indruk dat P i e r s o n een
ster der eerste grootte is geweest. In de litterarische beschouwingen van Kloos, van Deysse1, Verwey bekleedt hij
een geringe piaats ; A. P i e r s o n nam stellig moor notitio
van het jongere gesiacht dan zij van hem. Omgekeerd,
vergetende of vergevende den Noon waarmede hij zich van
hen had afgekeerd, worden sommige moderne theobogem
niet moede beschouwingen of gezegden van P i e r s o n been
en weer to wentelen.
Het zou een ijdele poging zijn to voorspellen aan webke
zijde het nageslacht zich zal scharen. Maar web moon ik
to molten zeggen, dat A 11 a r d P i e r s o n evenzeer onderschat als overschat is. Hij heeft zooveel geweten, zooveel_
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gewerkt en gedacht en gevoeld, dat men hem zekere verwijten behoorde to sporen. Het is evenwel de moeite
waard de reden na to sporen van zooveler of keuring of
onverschilligheid to zijnen aanzien.
vrienden en vereerders van P i e r s o n hebben het antwoord op deze vraag gereed : voor hen ligt de oorzaak van
P i e r s on 's inpopulariteit in zijn grootheid zelf. Het publiek
dat de palmen uitreikt, tijdgenoot zoowel als nageslacht,
is van nature behept met een groote mate van traagheid.
Hoe joist heeft P. S t a p f e r in zijn reeks van essais handelende (Ifs i pzc,tatwas UttNr•aires op dien grondtrek in het
g eeste lijk levee der schare g ewezen. Menige reputatie is verspeel`l )rndat die schare zich niet Wilde laten storen in
wat zij nu eenmaal had vastgesteld. Wees geleerde of
kimstenaar, roznanschrijver of wijsgeer, geloovig of ongeIoovig : wilt gij telkens uw talent vernieuwen dan brengt
gij ons in de war, als gij altijd nieuwe kleeren aantrekt
zien wij a ten slotte in een harlekijnspak. In de 29 grootere
en 171 kleinere g eschriften ( samen : zegge twee honderd)
Wier titels achter P i e r s on 's biografie staan, merken wij
de ineest bonte verseheidenheid op. Over wat of over wie
heeft hij niet geschreven :' Neem alleen zijn bundel (ed/iehten,
waarin naast oorspronkelijke, navolgingen voorkomen_ van
Firdusi en van Grillparzer, van Pindarus en van
R a c i n e. Daarenboven : bij dezen schrijver komen de tegenstrij dig ste stemmingen aan het woord : geen wonder dat de
schare, to bekrompen om aan to nemen dat een fontein
benrtelings zoet en bitter water opwelt, het spoor bijster
raakt. Maar het is alleen uit onmacht om dezen rijken
geest in zijn ontplooiing to begrijpen.
Zoo zijne vrienden. Zij zien evenwel voorbij wat deze
verklaring onwaarschijnlijk maakt. Zij zou evengoed, ja
in nog veel sterker mate, op G o t h e passen, en is G o t h e 's
roem niet juist op zijn alles omvattenden, alles verwerkenden geest vast gegrond :' P i e r s o n zal wel gaarne gehoord
hebben dat men hem soms den nederlandschen G o t h e
noemde, want ik kan niet gelooven wat zijn biograaf zegt,
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dat hij „in het minst niet ijdel" was 1). Vanwaar dan dat
zoovelen, daaronder mannen als Po t g i e t e r, zoo weinig
oog hadden voor die grootheid ?
Ik ineen dat slechts uit de samenwerking van een
aantal oorzaken dit verschijnsel to verklaren is, m. a. w.
dat het zoowel zijn goede eigenschappen als zijn gebreken
zijn die A 11 a n d P i e r s o n bij velen schaden. Vooreerst
heeft zijn stiji wel vele deugden, maar is hij Loch niet
pakk end, er is een zekere voornaamheid in, daarbij gemis
aan eenheid en ook soms aan goeden smack, en bij alle
inspanning om concreet to zijn een neiging tot het
abstracte. Voor humor had hij geen zin ; wat daarvan in
zijn geschriften voorkomt is weinig verkwikkelijk. Hij
vleide niet en had zich buiten de partijen geplaatst ; ten
slotte gaven weinigen hem ten voile het crediet van er
boven to staan, en prikkelden menigeen zijn scherpe uitvallen. Hij zeide dikwijls en aan velen onaangename waarheden; zulke nu neemt men niet aan van een profeet,
en in 't geheel niet van iemand die geen profeet is.
Doch laat ons niet langer stilstaan bij de vraag naar
P i e r s o n's mindere of meerdere populariteit. Belangrijker
is ons een eigen oordeel over zijn arbeid to vormen.
De sprekendste trek in zijn werkzaamheid is hare veelzij digheid. Hij heeft den raad van G o t h e behartigd en
het gebied der eindige dingen naar alle zijden doorkruist.
Hij stelde belang in Israel en in Hellas, in het Katholicisme en in de Renaissance: die alle rekende hij tot zijn
„geestelijke voorouders". Van de wijsbegeerte keerde hij
zich tot de litteratuur en van deze weer tot de wijsbegeerte.
Van de historische wetenschappen dwaalden zijn blikken
of naar de erve der natuurstudie. Hij was bij uitstek een
man van de studeerkamer, maar had Loch ook weer behoefte
zich to baden in den stroom der „werkelij kheid" en het
maatschappelijk levee merle to leven.
Zoo maakte hij veelal den indruk van een wereldling
onder de geleerden, en van een geleerde in de gewone
samenleving .
1) Naber p. 224,
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Vele mannen der wetenschap hebben hem eigenlijk
nooit voor vol aangezien ; eerst laat, en lang niet met alley
goedvinden, werd hij lid der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen. Toch was niet slechts zijn kennis zeldzaam
breed, maar was strenge methode van onderzoek hem allerminst vreemd. Rij nam het waarlijk met zijn studie niet
licht op, ontzag Been dorre en omslachtige lectuur, werkte
volstrekt niet om dadelij k alles in gang bare m tint om to
zetten : niet weinig stukken hield hij in portefeuille ; over
zijn refs naar (iriekenland, die toch met heel wat wetensehnppelijkeu arbeid gepaard vas gegaan, gaf hij nooit iets
in het licht. Wanneer men hem dus geniis aau degelijkbeid cr •wijt, kcuinen zijne vriendcn filet re(ht vragen : wat
heW ^r--!t gij Toch zie ook ik iii hem niet den geleerde; en
^vc1 ^ ^ nn dat h ij jets Anders was en wilde zijn.. Het was hem
to d oe ti niet 0111 de wetenschap to beoefenen, maar 0111 het

leve n van zijii eeuw mede to levee en op zijn tijdgenooten
in v1( >ed to oefenen. Hij Wilde leidsman wezen, voorg ang er ,
ook op ander gebied dan dat der wetenschap, al waxen het
vooral de wetenschappelijke studiPn en resultaten die daarbij
de richting aangaven.
Wanneer ik hierbij voeg dat P i e r s o n evenmin in de
wij sbeg eerte week van blij vende waarde heeft g eleverd, dan
behoeft ook dat geen uitvoerig betoog . Zijn kennis was
ook op dit gebied verre boven het gewone ; m.aar de richting
die hij volgde moest hens leiden tot het agnosticism.e, dat
van het vinden van waarheid afziet en dus gevoegelijk de
loc>chening der philosophic kan heeten.
Zoo is P 1 e r s o n woordvoerder geweest niet van een
partij of van een overtuiging, maar van den tijdgeest in
zijn talrijke schakeeringen, al wat in zijn dagen omging en
zijn rij ken g eest bewoog.
De heer N a b e r heeft voor zijn biographie tot motto
genomen de bekende regels nit M u s s e t: Espoir en I)iev,
Je ne puis ; ralgr rnoi I 'Infini me tourmente,
Je n 'y saurais conger sans crainte et sans espoir ;
Et quolqu ' on en nit dit, ma raison s 't pouvante
De ne pas le coruprendre et pourtant de le voir.
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een woord dat hem dien het kenschetst beschrijft
als een verscheurd gemoed, een zoeker, Been vinder, een
volger meer dan een leidsman. Welk recht hebben wij
evenwel om van A. P i e r son meer dan dit to eischen i
Waarom zouden wij hem meer dan anderen euvel duiden
dat hij niet gevonden heeft? Hij heeft het woord niet
gesproken, den weg niet gewezen ; hij is geen profeet geweest :
waarom merken wij dit eigenlijk op ? Het schijnt veel
verstandig er zich to verkwikken aan de lichtstralen voor
denken en gevoelen zoo rijkelijk in zijn werken to vinden.
Ik antwoord : A. P i e r s o n heeft de problemen van zijn tijd
nu eenmaal zoo hoog en zoo breed opgevat, dat wij het
recht hebben het hoogste van hem to eischen. Hier is
nosh aanmatiging zijnerzijds, noch overvragen van onverstandige vereerders. Wie tot zijn yolk wil spreken over
Richting en Leven, over Levensbeschouwing, over een Keerpunt
in de Wijsgeerige Ontwikkeling, en over deze dingen geen
bekrompen, wij zerig gepraat, geen lichtzinnig g ebazel geeft,
maar er over spreekt na ernstig nadenken en strijd des
gemoeds : hij is een wegwijzer, wij molten, wij moeen verwachten dat hij stuur kan geven aan de dobberende g emoederen.
En joist dit heeft P i e r s on niet vermocht. Hij heeft
zelf in den strijd om de waarheid de nederlaag geleden, en
ten slotte berust in de zekerheid dat waarheid, vastheid
voor den mensch niet to vinden zijn. Wie meent dat ik to
veel zeg, kan menige schoone maar in den grond diep
droevige bladzijde herlezen, o.a. tut deze Verspre'ide Geschriften
1344 vlg. Wij houden ten voile rekening met de overdrijving
van den stilist die zich door indrukken en gevoel laat
meeslepen. Maar als wij zinsneden lezen als de volgende,
dan verbazen wij ons Loch wel over den leidsman die zoo
sterk ons ontnuchtert ten aanzien van den weg waarlangs
hij ons leidt. „Onkunde overal en, als vrucht, onzekerheid !
„Gelukkig is de vergetelheid en lichtzinnigheid in onze
„natuur onuitroeibaar, maar de lach wordt toch reeds minder
„gul.... van een geloof de zekerheid to verwachten, die
„de wetenschap ons ontzegt, laten wij over aan de oner-
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„varenheid, die er lust in heeft .... Onze verstandelijke
„armoede leidt tot altijd hooger waardeeren van het artis„tieke .... Het uit onszelf geborene wekt gewaarwordingen
„van het eeuwige. De bedriegelijkheid zelve wordt degelij k
„voedsel." Men is hier geneigd om, gelijk dikwijls bij
P i e r s on, to zeggen : leve de fraze. Maar, wanneer men
opmerkt hoe vaak dergelijke tonen klinken, dan gaat men
ze voor den schrijver karakteristiek vinden, en men leest er
in een g roote onvoldaanheid, een teleurg estelde behoefte
aan zekerheid, een zich zelf op^7ringen dat hij niet verloren,
of dat hij heroverd had, wat hij prijs gaf. ,, Malgre roi
1 'T nfi ni me tourme.te."
H oeveel zegt niet dit motto! Het spreekt van den
onverwoestbaren adel eener hooge natuur, en van een trag edie
van vero•eefsch zoeken. Mij dunkt dat deze tegenstrijdigheid
de kern is van P i e r s o n's persoou . Hij was massief aan^relegd, en hij was steeds meer er op uit om zijn g eest en_
smaak to verfitjnen. Van nature eenvoudig heeft hij het
veelzijdige nagejaagd. Zeer ontvlambaar van gem oed liet
hij over alley een killer adem g aan.
Ik zou zulke tegenstellingen kunnen uitspinnen. Laat
mij liever zeggen dat zij, mijns inziens, voornamelijk to verklaren zijn nit de omwenteling in P i e r s o n's leven, toev
hij het g eloof, waarin hij was opgevoed, moest prijsg even.
Hij kolnt hier telkens op terug : geen toon klinkt bij hem
inniger dan deze : „Jeruzalem zoo ik u vergete." De herinneringen nit zijn jeugd bleef hij zijn leven lang koesteren,
al was het erfg oed van het Reveil hem niet bestan d
g ebleken teg en kritiek en empirie.
Intussehen, wat hij er voor inruilde, bevredigde evenmin
op den duur ; en nu beg on die onrust, die jaeht om alley
in zich op to nemen, to begrijpen, om zich geheel to werpen
in den stroom van het leven, d.i. in de verschillende stroomingen van den tijd, om ze to toetsen, to waardeeren, in
scherpe, treffende uitdrukking terug to geven. Van P i e r s o n
stammen enkele dier leuzen die een richting kenschetsen en tevens Naar invloed verhoogen. Wat in zijn jeugd
de gemoederen bewoog, beschreef hij als „hartstocht der
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werkelijkheid" ; wat in zijn ouderdom op de markt was
als „verteederin g der harten". Daartusschen in: van hoevele
verschijnselen was hij niet de min of meer medegesleepte
toeschouwer ! Wat zich op zijn weg voordeed, prikkelde
zijn aandacht, hij volgde een p005 om zich weldra los
to scheuren. Zoo was hij een reeks van jaren een woordvoerder der moderne richting; in 1865 brak hij met
Naar en rekende grondig of met de illusien van het liberalisme. De jaren to Leuven hadden Rome voor zijn geest
doen leven; dieper dan de meeste protestantsche theologen
is hij in het leven van het Katholicisme doorgedrongen,
aan welks geschiedenis een zijner hoofdwerken gewijd is;
in 1870 vertoefde hij tij dens het concilie in de eeuwige stad
en verkeerde met mannen nit verschillend tramp. Hij
leefde toen in Duitschland, waar de nationale verhefng bij
den oorlog hem noopte zich met Pruisen's geschiedenis
bezig to houden. Bij het ouder worden heeft hij niet alleen
zijn frischheid bewaard, waar scheen het of de vlugheid en
bewegelijkheid van zijn geest toenamen. Het opkomend
Kalvinisme in Nederland, de oud-testamentische kritiek, de
nieuw-testamentische, waarin hij onder de eersten was die
zich van de Tiibingsche school losmaakten, de philosophische
problemen die uit de nieuwere physiologische onderzoekingen voortvloeiden, tegen 't eind van zijn leven de socialistische theorie of liever religie: dit alles is door zijn brein
en hart en uit zijn vruchtbare pen gevloeid. Onderwijl
maakte hij reizen, naar Spanj e, naar Griekenland, doceerde
een onwaarschijnlijk complex van vakken, reed paard, musiceerde en ken de de effectenlij st : kortom liet in leven en
studie ook geen zijpad onbetreden, dat eenig nieuw gezichhpunt scheen to beloven.
Maar de dierbare heugenis zijner jeugd in den kring
van het Reveil bleef heerschen in zijn gemoed. Hij zou
niet toegestemd hebben dat zijn geestelijke ontwikkeling
telkens afgebroken, verbrokkeld was; hoe weinig hij ook
schroomde vroegere meeningen to verzaken, hij achtte dat
hij daarmede niet afvallig was geworden van hen die hij
eenmaal had lief gehad en bleef liefhebben, evenmin van
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da Costa en W. de Clercq als van apzoomer. Zeker
hij had andere paden bewandeld, maar hij meende zijn oude
leermeesters niet verloochend to hebben. Met hoe aandoenlijke trouw heeft hij aan Op z o o m e r, in de droevige
maanden toen deze schitterende gestalte werd gesloopt,
zijne liefde betoond ! Hoe vaak deed hij uitkomen dat in
zijn oog de mannen en vrouwen van het Reveil vrij wat
dieper en echter waxen dan de verlichten die op hen.
smaalden ! Vandaar dat ook orthodoxen, bij wie het g emoed
ging boven de leer, er niet toe konden komen P i e r s on
of to snijden, maar hem vergaven wat zij in geen ander
dui dd en, j a in hem t oeh nog den g eloovig e trachtten to zien.
Met dat al moet keler overweginti beshnten dat het
niet anders dan zel f bedrog is, wanneer iemand meent lets
to kunuen 1 osl aten en vasthouden to g elijk. P i e r s on
heeft van het geloof zijner jeugd de herinnering levenslang
bewaard, de aandoening steeds op nieuw gepoogd op to
wekken, een wijding over alles er aan gevraagd ; maar... .
hij had zelf dat geloof vaarwel gezeg d. En als het g evoel hem to machtig werd dat hij dus leefde van een
schaduw, dan drong hij zich op dat die schaduw eigenlijk
het wezen was, en dan schreef hij schoone bladzijden ter
verheerlijking der illusie. Maar daarmede kwam niet terug
wat hij verloren had: het geloof aan het absolute. Tot
zijn einde heeft hij dat geloof beurtelings verheerlijkt en
vervolgd. Het laatste zelfs in zonderlinge vormen. Hij
kon niet velen dat een esthetische orthodoxie altijd de
grieksche kunst als normatief prees, en in een opstel over
grieksche compositie, dat in de Koninklijke Akademie waar
hij het voorlas veel gegronde teg enspraak vond, tastte
hij dit „bijgeloof" aan. Door een ironie van het Coeval is
het laatste opstel nit P i e r s on 's pen 1) een waarin hij
het absolute tracht to verjagen nit zijn laatste verschansing :
het zedelijk oordeel, en predikt, ook bij de onderscheiding
van goed en kwaad, niet meer met K a n t een volstrekten
lnaatstaf aan to leggen.
1) Over Ethika Gids 1895.
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Zoo hebben tot zijn einde deze problemen hem geen
rust gelaten. Nog eens : „malgre moi l'Infini me tourmente".
Hij was er niet op aangelegd agnosticus to zijn. Juist
daarom komt het tragische van dit g eestelij k bankroet
want wat zegt het woord agnosticisme anders :' bij hem
zoo sterk uit. Bij menige bladzijde waarin de ook door
P i e r son bewonderde V i n e t de kwalen onzer nieuwere
beschaving blootlegt, denk ik onwillekeurig aan A 11 a r d.
„Les forces de la nature humaine se soot toutes portees
„vers le dehors ;1l'homme pease, observe, agit, mais en quelque
„sorte excentriquement ; .... i1 est devenu pour lui meme
„objet encore plus que suj et ; .... la vie s'absorbe dans la
,,pensee ; les sentiments en apparence les plus personnels
„et les plus profonds soot donnes par la meditation ou
„par la societe; .... it n'y a plus d'evidence morale.. ." 1).
Wij bewonderen de diepte van blik waarmede zulke woorden reeds in 1835 werden g eschreven ; zij zijn tot over
de grenzen der eeuw, en zij zijn in 't bijzonder op A. P i e rs o n ten voile van toepassing. Omdat niets hem op den
duur vasthield, moest hij wel zichzelf buiten de dingen
plaatsen : steeds weer in den stroom der wereld, in waarheid steeds meer obj ectief zelf aan den oever blijvende.
Zoo was hij een vreemdeling in de wereld, in anderen zin
dan de christen dat is, immers zonder zekerheid van dat
betere vaderland waarvoor de geloovige dit aardsche opgeeft.
Vaak heb ik A. P i e r s on van oppervlakkigheid hooren
betichten. Bedoelt men daarmede dat hij over de dingen
heenliep, lichtzinnig bereide uitkomsten aanstonds als waarheid voordroeg, dan is dit verwijt zeldzaam onbillijk, en
dan ken ik ongemeen weinig menschen die eenig recht
hebben het tot P i e r s o n to richten. Maar in anderen zin
was P i e r s on stellig oppervlakkig, gelij k de agnosticus
dat zijn moet, die loochent dat de mensch tot het wezen
der dingen doordringt, en dus gedoemd is bij de oppervlakte to blijven. Niemand wellicht heeft dat sterker gevoeld
dan P i e r s o n zelf, die daarom steeds trachtte zoo innig
1) A. V i n e t. L'education, la famille et la societe p. 176.
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mogelijk de verschijnselen to benaderen, alles deed om er
in door t e dringen ; alles behalve het eene : zich zelf
g eheel aan jets geven.
Met alle voorbehoud, omdat ieders persoonlijk leven
ten slotte een mysterie is, meen ik toch dat wij P i e r s o n 's
geestelijk bestaan weer dan dat der meesten kunnen doorgronden, en dat dit to beproeven vruchtbaar is voor de
kennis van onzen tijd. In P i e r s o n's veelzijdigheid vinden
wij veel minder eenheid dan in die van G o t h e; op den
bodem er van ontdekken wij een tegenstrijdigheid. Hij was
diet gebleve_n bij die mannen van het Reveil, die God
tegeu ever de wereld beleden. De noon uit hun kring was
iii de wereld gegaan to had Saar in alle richtingen doorkruist, haar leven in zijn denken en gevoelen opgenomen.
Steeds duidelij ker had hij daarbij erkend dat voor den
rnensch geen zekerh eid, geen kennis der waarheid is weg geleg d. Maar een ding verkondigde hij met zeldzamen
nadruk : hij had in die wereld niets beters, niets beminnelijkers, niets krachtigers gevonden dan het kinderhjk geloof
der manners en vrouwen wier beeld in zijn ziel was gegrift.
Al had hij met hun geloof gebroken, henzelf verzaakte
hij niet.
De verzalrieling liii de rVerspreide Gesehr'i f ten, voorloopig
die na 1882, nit den tijd waarin Pier s o n zich in rijpe
ontwikkeling vertoont, g eeft velen een welkome aanleiding
stukken die hun bekend zijn of die hun ontgaan waren to
leven; nieuwe trekken voegt zij niet bij het bekende beeld.
Van onuitg egeven g eschriften worden pier slechts de zeer
enkele opgenomen die voor de pers gereed lagen, overigens
zijn het oude bekenden. Zij toonen ons P i e r s o n zooals hij in het openbaar leefde en zijn landgenooten liet
deelen in zijn indrukken en studien. De inhoudsopgaaf, die
ik niet overschrijf, doet ons reeds zien dat de onrustige
geest des schrijvers de belangstelling der lezers her- en
derwaarts zal trekken. Ons is het pier niet om de onderwerpen to doen, maar om 't geen uit hun behandeling
blijkt aangaande P i e r s o n's richting en leven. Wij leeren
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pier Loch een groot aantal der denkbeelden en belangen
kennen die in den loop der jaren beslag op hem hebben
gelegd.
Mijn eerste kantteekening zij over het opstel M a c a 111 a y e n B a e o; zich aansluitende aan oudere stukken over
M a c a u 1 a y, hier, om dien vroegeren datum, niet opgenomen 1). Wij hebben hier een der sterkst sprekende g evallen waarin de schrijver verwerpt wat hij vroeger had
vereerd. M a c a u l a y had zijn „jonkheid betooverd", zooals
gebleken was uit een warme voorrede voor de hollandsehe
vertaling van diens schetsen. Later was de glorie van den
welsprekenden Brit in P i e r s o n 's oog getaand, hij had
R a n k e leeren kennen en was voor diens hoogere opvatting gewonnen, hij was door den arbeid van engelsche
geleerden gaan twijfelen aan 1VI a c a u 1 a y's historische
betrouwbaarheid. Maar er was meer; en dit weer verklaart
P i e r s o n's bitsen Loon tegenover den schrijver die hem
vroeger mee had g esleept. M a c a u l a y was hem antipathiek g eworden, vooral als een der voornaamste vertegenwoordigers van het liberalisme. In M a c a u l a y zegt P i e rson den dienst op aan wat in zijn oog niet anders weer
is dan bekrompenheid, kleinzielige verlichting swaan..
Ongeveer hetzelfde, maar in minder sterke mate, was
hem overkomen met Sainte-Beuve en Tame, met wier
geschriften hij zich had gevoed, tegenover wie hij later
V in e t als den diepere en grootere prees. 2) Zoowel P o tg T e t e r als B u s k e n H u e t ergerden zich aan deze voorkeur ; de laatste gaf aan dit g evoel lucht in een buitengemeen onbekwaam stuk 3) waarin hij toont volstrekt geen
oog to hebben voor wat P i e r s o n had getroffen : dat de
christelijke idee als maatstaf van oordeel vrij wat dieper is
dan de materialistisehe of naturalistische.
Ik vermeldde reeds dat in latere jaren P i e r s o n tamelij k
sterk socialistisch sentiment voedde. Toen sprak hij voor
de loslating van den peer Do m e 1 a N i e u w e n h u is, deed
1) Lord Macaulay. Gids 1876. Ranke en Macaulay. Gids 1877.
2) Over Alexandre Vinet 1871.
3) In het 15e deel Litterarische Fantazieu en Kritieken.
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„een schrede voorwaarts," spelde „het Volk" met groote
V. 1), schreef een brief aan den peer V a n d e r G o e s naar
aanleiding van B e 11 a m y's Looking Backward, betreurde
dat B u s ken H u e t niet tijdig met „het Volk" in
aanraking was gekomen. Ten slotte g aat dit alles niet
verder dan het gevoelsargument : men moet het niet goed
willen hebben in een wereld waarin ellende heerscht ; nu
en dan vermengt hij dit argument op vreemdsoortige wijze
met do evolutieleer ; van den omvang der sociale problemen schijnt hij Been besef to hebben. Mijns inziens
staat P i e r s o n zoodra hij dit onderwerp aanroert op het
Iaagtepunt van deelanzatie, en speelt zijn geniis aan zin
v r het belachelijke helii parten. Hoe Zou hij tinders niet
vermoed hebben, welken indruk op de lezers de vermaning
moest maker, gericht tot ,,de tolken der nieuwe samenl' evi ng ", om ,,zieh to wachten voor rhetoriek" en ,,de eenvoudige taal der wetenschap" to spreken P ) Als wij dan
nom' hooren „onze wetenschap van het mensch-zijn staat
,,vast als twee maal twee", dan zeggen wij: ei, ei ! geen
rbetoriek, inderdaad. Niet weinigen glimlachten dan ook
over die „verteedering der harten", en zagen er niet anders
dan P i e r s o n's zucht em „up to date", „da ps le mouvement" to zijn.
Zoo zou ik, hier prijzend daar lakend, nog heel wat
nit deze Verspreide Geschriften kunnen ophalen. Doch
eer ik daarmede verder ga, trekt de formule de aandacht
welke des schrijvers jongste dochters in een „voorwoord"
voor den geest en de werkzaamheid haars vaders hebben
gegeven, niet willekeurig maar ontleend aan tal van zijn
eigen uitingen. Die „belijdenis" dan waaruit wij hem zullen
verstaan luidt : „kritiek en waardeering". Schijnt het gewaagd
en met zijn geest in strijd den persoon en het werk van
P i er s o n in het keurslijf eene formule to persen, wij moeten
erkennen d at hij zelf haar heeft gegeven en toegelicht, niet
alleen in die rede aan prof. Op z o o m e r, door zijne dochters
aangehaald en in dezen bundel herdrukt, maar op tal van
1) Uit de Verspr. Geschr. I, 389.
2) Uit de Verspr. Geschr. II, 92.
O. E. II 10
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plaatsen. Stond hij met zijn kritiek buiten de dingen, hij
trachtte met zijn waardeering ze innerlijk to benaderen.
Zijn streven was met steeds scherper kritiek en warmer
waardeering de wereld to begrijpen. Deze twee polen
moesten elkander niet afstooten maar zoeken : het werd
P i e r son steeds duidelijker dat hij van deze twee leefde :
kritiek en waardeering, wetensehap en kunst, het bewuste
en het onbewuste, G o t h e en d a C o s t a.
Het ligt voor de hand voorbeelden van de wijze van
toepassing to ontleenen aan de bundels die voor ons liggen.
Wanneer ik daartoe de reeks tries, die deze verzameling
opent, de vier studie's over drama's van S h a k e s p e r e in
1882 in het Tooneel geplaatst, dan moet ik den lezer aanstonds
waarschuwen, dat dit wel karakteristieke, maar lang niet van
de beste stukken van P i e r s o n zijn. Dat hij zich veel
met S h a k e s p e r e heeft beziggehouden, liet zich van to
voren verwaehten. Dat dit geschiedde een tiental jaren
eer de voorlezingen van B e r n a r d t e n B r i n k, gevolgd
door werken van G. Brandes, Boaz, S i d n e e L ee, Edw.
Do w d e n e. a. de beschouwingen over den dichter geheel
hebben vernieuwd, was een ongelukkig Coeval waarvoor
P i e r s o n niet aansprakelijk is. Daardoor zien wij evenwel
nu deze opstellen als vrij wel verouderd, en deed men den
sehrijver geen dienst door ze to herdrukken.
Evenwel laat ons niet vergeten dat wij hier niet naar
S h a k e s p e r e vragen, maar naar de litteraire persoonlijkheid van A. P i e r s o n met Naar deugden en g ebreken.
Wij willen zien hoe hij het aanlegt om „kritiek en waardeering" to verbinden. Eigenaardig is wat hij daaromtrent
op de eerste bladzijden dezer gesehriften in de inleiding
voor de Bijdragen tot de kennis van S h a k e sp e a r e zegt. Hij
wil beginnen niet met „bewonderen of laken" maar met
„opmerken en opteekenen"; eerst nadat die „dorre weg
,,waarop Geduld en Bezadigdheid ons als goede engelen
„begeleiden" is afgeloopen, mag men „naar de weelde staan"
v an den dichter to genieten, waarover P i e r s o n dan met
veel gevoel spreekt. Door deze methode to volgen ontwapent hij bij voorbaat de kritiek die hem zou kunnen
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verwijten niet tot het hart van den dichter door to dringen.
Later, zegt hij, later; eerst „als leerlingen aan de voeten
„van den dichter, op dezelfde wij ze, waarop de natuur„kundi.ge zich als leerling neerzet aan de voeten van de
„natuur". „Op dezelfde wijze" : zou het waarlijk zoo wezen ?
Hebben de werken der kunst tegenover de gewrochten der
natuur eenvoudig een p lus ; moeten zij niet van den aanvang an tiers benaderd worden :' Mij dunkt men moet eerst
door den dichter gegrepen worden, onder zijn invloed komen,
het groote voorg evoelen ; en •een ontleding der bijzonderheden kan tot die „artistieke waardeering" voorbereiden.
Alierminst wanner men bij de kri iek, zooals Pie r s o n
duet, den „logischen gang" op den voorgrond zet. Ach, die
„samenstellin g" ! Zij zal de toetssteen voor de waarde van
kuustwerken en geschriften in 't algemeen moeten zijn. In
het reeds aangehaalde opstel over grieksche compositie
vond P i e r s on dat een aantal grieksche meesterwerken in
logisehe volgorde en eenheid to kort schoten. In de Verisimilia, die hij met prof. Nab e r nitgaf, legde hij dien maatstaf aan het Nieuwe Testament aan. Dezelfde vriend verhaalt dat zijn laatste besprekingen met P i e r s on g ewijd
waren aan het onderzoek of in de fransche meesterstukken
dezelfde „one#fenheden, leemten, barsten, scheuren, gebrek
aan behoorlijken samenhang" to ontdekken waren als in
de grieksche; als proef zouden de Apologie van P 1 a t o en
een lijkrede van Bo s s u e t uit dit oogpunt vergeleken
worden 1).
Ik m.een dat P i e r s on pier op een verkeerd spoor is
geraakt. Het sehi^ j at, wel boven tegenspraak verheven dat
een kunstwerk, g elij k elk voortbreng sel van den mensehelijken geest, eenheid en samenhang moet vertoonen. Maar
is dit inderdaad zoo? Ik twijfel er sterk aan; of liever ik
ontken het beslist. De stelling : logische volgorde is het
eerste vereischte waaraan een kunstwerk moet voldoen, is
noch evident, noch bewezen. De groote kunstenaars trefEen
ons door hun hoogten en diepten, niet doordat geen
1) N a tt e r p. 199.
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„oneffenheid" zich vertoont. Het is een bekrompen maat-staf, dien de fijne, maar allerminst diepe, fransche tooneelkritiek aanlegt ; zij gelde voor alledaagsche voortbrengselen,.
zij geldt niet voor hooge kunstwerken. Er zijn onder de
nieuwste fransche tooneelschrijvers v erscheidenen die beter,.
strenger „componeeren" dan S op h o k 1 e s. Van S h a k es p e r e's 37 drama's is misschien alleen Othello goed „gecomponeerd". Uit dit oogpunt last G o t h e's Faust alles to
wenschen over. Wat bewijst dit ? Wat anders dan dat de
kriticus die met een lineaal werkt, en alles wat er boven
of er onder valt schrapt, op een verkeerden weg is. Wij
zien hoe dit zich wreekt, wanneer P i e r s o n in King Lear
in 't geheel g een compsoitie en bijna niet dan een „comedy
of errors" ontdekt, „geen noodzaak" vindt aan een der
karakters uit dit stuk, behalve aan dat van Lear zelf, een
woord to verspillen, en in de aangrijpende tooneelen van
den stormnacht niets ziet..... Zielig !
Hier werkt evenwel nog een andere van P i e r s o n's
karaktertrekken mede : de zucht om vooral niet de gangbare meeningen voor to dragen. Het is heerlijk, wanneer
een schrijver frisch en oorspronkelijk de wereld ziet en
teruggeeft ; maar zoodra er opzet bij is, wordt dit een
manier even conventioneel als de platgetreden Paden. Zou
dit misschien niet het geval wezen bij iemand die zoo
streng is tegenover King Lear, om dan „S h a k e s p e a r e's
„geheele beschouwing van leven en menschheid, zijn diep
„besef van de raadselen van het leven" terug to vinden
in.... Titus Andronicus ?
Waar blijft nu bij deze streng wetenschappelijke,_
uiterlijk formalistische behandeling van S h a k e s p e r e
„het gevoel als kenbron" 1) ? Het ontbreekt niet; maar het
is een zeer eigenaardig soort van gevoel; een zacht en Leer,
ik zou bijna zeggen een huiselijk gevoel, dat bij het bespreken
van geweldige stukken als Coriolanu s en King Lear een
vreemden indruk maakt.
Pierson ziet in C o r i o l a n u s den „gevoelsmensch",,
1) Zie een opstel van Piers on, De Tijdspiegel 1878.
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een „boy of tears" (zooals zijn vijand hem smaadt), niet
bestand tegen de Bede zijner moeder, „de vlinder die
„in hem schuilde was de liefhebbende zoon". King Lear
„is het medelijdenswaardig toonbeeld van zelfzuchtige
.,,vaderliefde" Bier „seniele" „pathologische" liefde van
den Brij saard, die niet dulden kan dat in zijn geliefde
dochter een ander g evoel ontwaakt. 't Is wel fijn opgemerkt, 't is wel lief gevoeld ; maar 't is erg nit den tijd
en zou het S h a k e s p e r e wezen ?
der onder-onsj es ;
Een kritiek dus wier maatstaf is logische volgorde,
teii waardeering wier maatstaf is een sterk beweeglijk gevoel,
st,ms een luimige inval : kunnen zij bestaan ? Laat ons toch
nietvergeten dat het bij kritiek en waardeering beide op
den naatstaf aankomt. Velen hebben dien onfeilbaar in
een g ereede doctrine en traditie en weigeren dit kritiekste
zelf to toetsen. Men acht dit bekrompen ; inderdaad is het
op zekeren trap van zelfstandige ontwikkeling onmogelijk
treworden. Zoodra men echter zoover g ekomen is, beg int
de inoeilijkheid. Men is niet moor doctrinair, men heeft de
traditie los gelaten ; wat blijft over? op deze benauwende
vraag heeft P 1 a t o het antwoord van blijvende waarde en
verheffende strekking gegeven : hij, de scherpste dialecticus
bleef onverwikt gelooven aan, getuigen van het bestaan
van waarheid, de toegankelijkheid der hoogere wereld. Is
men evenwel dit kwijt geraakt, is men agnosticus, dan
blijft alleen de vorm over als maatstaf ; een scherper redeneering zou zelfs aan doze formeele logica recht van inspraak
moeten ontzeggen.
Indien wij g een waarheid vermogen to erkennen, Been
zekerheid bezitten dan van dit eene dat allerwege onkunde
en onzekerheid is (de zonderlinge tegenstrijdigheid aan alle
scepticisme eigen), indien wij ook aan het klemmende van
het plichtbesef alle volstrekte waarde ontzeggen en het
terugbrengen tot goede, beminnelijke gewoonten : Welk
recht hebben wij dan anderen en ons zelf aan 't een en
ander to binden, aan een logica en ethica die uit niet
waarom niet willekeurige ?
anders bestaat dan uit
gewoonten van een minderheid der menschen ?
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Zoo is voor den agnosticus de maatstaf van kritiek en_
waardeering zoek. Ik misken allermin st dat P i e r s o n vele
schoone, warme bladzijden geschreven heeft over dingen en
menschen die zijn liefde bezaten, en ongaarne temper ik
dien lof door er telkens een maar op to doen volg en ; doch
waar het mij to doen is P i e r son to teekenen, geiijk ik
hem zie, mag ik het niet nalaten. Achter zijn warmste
waardeering schuilt de twijfel. Hij weet wel dat wat hij
zoo bewondert geen volstrekte waarde heeft, hij weet wel
dat zijn liefde kleurt ; maar wat hebben wij beters dan
illusien ? Laat, zoolang wij het spel medespelen, het zooveel mogelijk meenens zijn. Het is een zonderlinge dwaling
van P i e r son geweest dat hij den platonischen Eros zoo
vaak aanriep. In werkelijkheid was hij zelf verre van die
bezieling, waarmede P1 a to zich richtte op de volmaakte
wereld, de ideeen die de eenige werkelijkheid zijn. Pier s on
kon Loch niet beproeven Eros met „waardeering" to vertalen ; hij zou waarschijnlijk er „behoefte" voor genet
hebben ; maar de behoefte die de bevrediging der aanschouwing kent, verschilt Loch hemelsbreed van die Welke
zulk een bevrediging missen moet. Eros is niet alleen uit
Penia (armoede) geboren.
Wanneer ik dus weiger P i e r s o n's kritiek en waardeering ook maar van verre to vergelijken met de dialektiek, den Eros of de Mania van P 1 a to, dan lig t naast
het verwijt in deze opmerking Loch een niet geringe lof.
Wie over P i e r s o n spreekt moet P l a t o op zijn weg ontmoeten, omdat P i e r son met dezen grooten g eest heeft
omgegaan, en in de Oudere Tzj dgenoo tern met fij nen tact
over hem bladzijden heeft geschreven die tot de beste
behooren in Nederland in de laatste halve eeuw gesteld.
ook her zag de zoon van het Reveil dieper en verder dan
velen: wat beseften o.a. Potgieter en Busken Duet
van Plato?
Parallellen zijn waard wat zij waard zijn, d.i. meestal
niet veel ; maar zij doen soms op enkele zijden licht vallen.
Zoo heeft men P i e r s o n, wij zagen het reeds, wel met
G o t h e vergeleken, om de veelzijdigheid van zijn talent.
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ook heeft men hem den nederlandschen R e n a n genoemd,

om zijn scepticisme, zijn beminnelijkheid, nu en dan de
roekeloosheid van zijn toon. Bij het uitwerken zulker vergelijkingen zijn de punten van verschil voor 't minst even
leerrijk als die van overeenkomst. Met dit voorbehoud
waag ik nog een anderen naam naast dien van A. P i e r s on
to noemen. Het is, meen ik, nog niemand ing evallen hem
naast den Deen K i e r k e g a a r d to zetten ; beider wereldeu levensbeschouwing versehilt hemelsbreed, in plastisch
talent haalt Pierson niet bij K i e r k e g a a rd ; Loch doet
de een mij vaak aan den tinder denken. Niet slechts om
l outer uiterlijke punten van vergelijking : beider sterke
ei g in g tot het on gewon e, beider g roote behoefte op to uemen
wat in hun omgeving voorviel ; inaar vooral oni de centrale
^igenschap : het overwieht van esthetische g ezichtspunten.
lk weet wel dat ook pier de twee mannen geheel verschillende weg en bewa ndelen, jnaar dit neemt niet weg
dat zekere verwantschap bestaat. Bij K i e r k e g a a r d is de
tegenstelling tot het artistieke het ethische, bij P i e r s o n
het intellectueele.
P i e r s o n stelt het esthetische bovenaan, K i e r k eg a a r d verwerpt het, maar zonder het kwijt to raaken. I3e
schrijver van +,nten-Eller stelt den mensch voor de keus,
of liever tracht eigen houding to bepalen in het dilemma:
estheti sch of ethisch. Met al den rijkdom van zijn fantastischen geest en zijn grillig talent schuldert hij de gevaren
van het esthetische leven, de ellenden van een verfljnde
zinelijkheid, het tooveren van harmonie over een wereld
waarin zij niet is, het miskennen der zedelijke teg enstellingen ;
hij zelf wil zich plaatsen op den bodem van het ethische, terwijl zijn natuur hem naar de andere zijde trekt. Bij P i e r s o n
minder strijd, minder ernst, minder diepte ; g een „entwederoder", maar „kritiek en waardeering, beide onbegrensd" in
vrede en in vriendschap. Ziet hij dan niet dat het artistieke
en het moreele tegenover elkander staan ' Hij kan het niet
altijd miszaken ; zelf heeft hij B u t h e r, den genius des
geloofs en G o t h e, den genius der waardeering teg en over
elkander g esteld, zelf erkend dat het Reveil g een Bach,
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geen Shakespere kan voortbrengen. Maar op den duur
heeft Piers on dat niet willen weten, heeft hij het geloof van
het Reveil met artistieke waardeering vereenzelvigd, in de
geschiedenis der eerste christenen „de tragedie van het
artistieke in den mensch" gezien, 1) in de kunst de macht
die ons troost en tot de hoogste dingen bekwaam maakt.
Als ik P i e r s o n's geschriften lees, dan zie ik hem
voor mij en poor hem; zijne stem is mij als die van een
idealen gids in een museum dat schier alles bevat wat in
de wereld is, curiositeiteu zoo verscheiden en zoo belangwekkend mogelijk. Kunt gij grooter genot smaken P De
gids is uiterst kundig en vertelt zoo aangenaam. Met
hoeveel hartelijk en innig behagen toont hij ons de schatten,
die hij lief heeft. Soms zien wij den glimlach van den
tempeldienaar om zijn mond, en verraadt een caustische
opmerking dat hij het alles zelf nu niet zoo recht gelooft.
Toch weet hij ons to boeien en to bekoren.
Ziehier de Elgin-marbles, jammerlijk verminkt zooals
gij ziet ; maar Welk een schoonheid in een enkele ronding
en buiging ! Juist omdat wij den indruk van het geheel
moeten missen, geven wij ons to meer rekenschap hoeveel
wonderers van fijnheid en kracht in deze fragmenten voor
de nageslachten bewaard zijn.
„De geestelijke atmosfeer van Florence is stichtend in
„den besten zin. Ik zuig die in, maak mij tot een
„Florentijn der 14 e en 15e eeuw. Gisteren den geheelen
„middag in San Marco, in al de cellen doorademd van F r a
„A n g e ii c o's schilderkunst. Ach, wat zijn wij bij deze
„mannen ! Zoo krachtig, zoo ernstig, zoo teeder ! Hier leert
„men kunst verstaan. Ik word alle dagen meer Kristen en
„leer den dood niet vreezen, dien zij hebben liefgehad".2)
Wij zijn onder de Bogen eener verweerde abdy, omgroeid met weelderig groen. Een ruine, die ooze fantazie
bevolkt met de gestalten van het verleden, voor ons meer
levend dan het gewoel der wereld waarin wij leven. Is er
1) V. Geschr. I, 340, 342.
2) Naber, p. 279.
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eigenlijk in de wereld jets beters, schooners to zien dan
ruines :?
Ik stel a voor d a C o s t a. Deze man „haalde adem in den
„dampkring van het volstrekte." Onbegrij pelijk, zegt gij . Ja,
wel heel vreemd in onze 19 e eeuw. Hij was ook eigenlijk
een groot kind. Dat molten dichters wel zijn. Maar ik zeg
u : hij was een held, een profeet ; en nog gevoel ik zijn
hand die in verre dagen zeg enend rustte op mijn hoofd.
En pier hebt gij ; j a wie niet :' S h a k e s p e r e en
Gothe en Newman en Victor Hugo en zoo menigen
tijdgenoot, en de schepselen mijner fantazie in wier Gesprekken
ik de tijdvragen keen en weer wentel. En hier... en pier...
1k blijf Viet aandacht luisteren. Soms vermoeit inij
al dat ,,remuer des idees". Soms ben ik geerg erd, wanneer
Iwvehngsmeenln g eu -- of mag ik nog van overtuiging en
spreken :' ----- in 't g edraug rakers. Soms heb ik een gevoel
alsof ik boven eig en vooroordeel of voorkeur verheven
word en op een klare hoogte gebracht. Maar op den duur
is het op die hoogte kjl, het hart verstijft, en na al dit
belangwekkende en schoone vraag ik met groot verlangen
naar lets dat v()edsel geeft aau de ziel.

TENNYSON
DE BEER.

Hier scheidden we, aan de Beek: naar 't Oosten ik,
Hij naar Italie
to last
to last:
Een, dien de sterke wereldling veracht ;
Want hem was een gelukkig rijm zooveel
Als Beurspapier en aandeel, maatmuziek
Meer waard dan tienm aal Lien ten honderd. Ook
Hoe 't geld vermenigvuldigt zag hij niet;
Het scheen hem dood ; maar zelf had hij de macht
Om wat niet is, to scheppen als wat is.
Waar' hij in leven nog! Van hen, wier hoofd
Zich hooger dan de menigte verhief,
Vermeldt ons schoolboek dat zij Coen en Coen
Gebloeid hebben; maar nauwlijks kan gezegd
Dat hem het leven bloeide ; 't raakte slechts
Den tijd die 't blad voorafgaat, wen al 't bosch
Staat in een waas van groen, maar niets volmaakt.
Nochtans is 't of de Beek, hem eenmaal dier,
Waarnaar ik in Bengalens zonnebrand
Of zelfs Neilgherrys liefelijke lucht
Vaak smachtte, nu ik luister als weleer,
Des jonglings lentebloesemdroomen mij
Wien hij zoo lief was, toeruischt ; want: "S Beek,"
Zegt Edmund in zijn rijm, "S babb'lend beekje,
"Van waar toch koomt ge ?" En 't beekje waarom niet i

;o3 Ik kome, met een blij geluid,
Van waar de reigers dwalen,
En fonkel onder varens uit,
En spartel naar de dalen ;
'k Vlieg dertig heuvelen voorbij,
Of 'k sluip lange oeverruggen,
Een kleene stad, een dorpenrij,
Een halve honderd bruggen ;
Langs Philip's hoeve voert mijn baan
Naar breeder waterzoonlen ;
Want mensuhen komen, men sohen gain,
Maar ik blijf itinner stroolnen.
( )charm, hij stierf reeds to b'lorence, op reis

Naar Napels, uitgeteerd. Liehier de brug
Van Darnley, met meer klimop dan voorheen ;
Daar ginder de rivier ; en waar de beek
Met de rivier iueen vloeit, Philip's hoef.
1k nor daar 'k onder Bogen sehiet
En bruis en borrel henen,
lk rn;sc^h en ritsel tussehen 't net
En babbel op de steenen.
Lange akkers kronkelend en veld
Laat ik Inijn golfjes stoeien,
Of waar de feeen-landtong belt
En blanke malva ' s bloeien.
Ik pletter, pletter op mijn baan
Naar breeder waterzoomen,
Want mensehen komen, mensehen gaan,
Maar ik blijf immer strooinen.

Maar Philip had het drukker nog dan Beek
Of vogel ; de oude Philip; overal
Vernaamt ge in 't veld zijn tjirpen, heel den dag,
Gelijk hoog-elleboogde krekels, dor
Van leen, rondschietend in het zomergras.
Ik winde mij, ik slinger mij,
Ik draag een bloemblad mede,
No flitst hier een forel voorbij,
Dan slupt en hangt een tweede.
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Of ginds wordt in den zonneschijn
Een schuimvlok voortgedragen,
Of 't water breekt tot zilverlijn
Op goud van grindzand4agen.
'k Voer alles met mij op mijn baan
Naar breeder waterzoomen ;
Want menschen komen, menschen gain,
Maar ik blijf immer stroomen.

Bekoorlijk Geertje Willows! Eenig kind;
Een dochter oozes tijds, en Loch zoo zacht ;
Een meisj en onzer weiden, toch niet ruw ;
Recht, maar zoo lenig als een haazlaartwij g ;
Met oogen van een schuchter blauw en 't Naar
In glans en kleur als de kastanj eschel,
Wauneer die zich vaneenen deelt drievoud,
Zoodat de vrucht daarbinnen zich last zien.
Goed Geertj en ! Eens bewees ik haar een dienst ;
Haar, en dien verren neef, met haar verloofd,
Jan Willows was 't, heur naam- en hartgenoot.
Ik kwam her langs, een twintig jaar geleen,
De week vb6r Edmund van mij afscheid nam.
'k Ging over de oude brug, half bouwval Coen,
Maar nog een grijze wenkbrauw voor 't geglans
Waar ginds de waatren huwen
en ik foot
Een wij sj en onder 't gaan en stiet aan 't hek
Van Philip's tuin, dat, half ontgleen aan 't wrak
En krij schende scharnier, bleef steken. Hij
Riep luidkeels nit het venster Geertje toe,
In een der pawn beneen : "Loop, Geertje, loop !"
Doch Geertje liep geenszins, maar 't slingerpad
Daar onder kamperfoelie-bogen langs,
Een weinigj en onthutst, en de oogen neer,
Frissche appelbloesem, blozende om een g unst,
Zoo trad zij op mij toe.
Wat wilde zij
Min teergevoeligheid had Geerte, dan
Gezond verstand ; niet ongeletterd ook;
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Noch hunner een, die, dabb'lend in de bron
Van tranen der verbeelding, en gevoed
Met zoetelij ke mensehenmin, 't Gevoel
Afscheiden van zijn wederga, de Daad.
Ze zeide 't mij. Zij hadden saam getwist.
Waarom ? Wat oorzaak van den twist ? Om niets.
Geen oorzaak, zeide zij; Jan had er geen.
Maar then op de oorzaak ik bleef staan, vernam 'k;
Dat Jan met vlagen zijner ijverzucht
Haar had versoornd. En wie vertoornde Jan
Maar ijlings wendde Geerte de oogen of
En met heur clank gepunten voet in 't nand
lets teeknend als een toovnaars pentagram,
Eiet ze in een gloeiend stille-zijn mijn vraag
Voorbijg aan, tot 'k hervatt'e : of Jan bij Naar
Te komen plag ? "En daaglijks," zeide zij;
"Steeds vol verlangst, wat hun onteenigde
"Tot klaarheid weer to brengen. Maar altoos
"Kwam wader met langademig verhaal
"Daarbij, en s peed zijn reednen af; en Jan
"Vertrok weer, tegen hem en Naar verstoord."
Hoe 'k helpen kon ?
"Iudien ik — was 't verkeerd ?"
(De handen saamgeklemd, de smeekende
Bevalligheid dier lieflijke achttien jaar,
Verwonnen me eer zij sprak) : "o Als ik eens
"Haar vader voor een uur, een half uur slechts,
"Weglokken woil, dat hij zich uiten kon ?"
Tog sprak ze, en 'k zag aan gene zij der Beek,
Als iemand wadende in de branding, Jan
Zich tot ons haasten, tot het middel toe
Iu bloesems van spires.
Wat ik leed,
o Geerte, om uwentwil ! Want ik ging in,
Em riep den oude buiten, om de hoef
Eens met mij road to gaan ; hij rees volgaarn'
En voerde door de korte en geur'ge pain
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Van zijne tarwe-voorstad mij, terwijl
Aanhoudend snappende. Hij prees zijn land,
Zijn paarden en zijn werktuigen ; hij prees
Zijn ploegen en zijn rund'ren, zwijn en pond;
Hij prees zijn hoenders, ganzen, poelpetaten ;
Zijn duiven, die, in sessie op het dak,
Toekoerend Bogen bij heur eigen lof;
Dan nam hij jonge honden, rillen d, blind,
Der jammerende moeder van de speen,
En noemde elks naam en die der vrienden ook,
Voor wie hij ze bestemde ; stak then 't veld
Naar 't landgoed Darnley over, waar hij mij
De herten van den eedlen eignaar toonde ;
Ontelbaar wemelden in varenruigt'
En kreupelstruiken staart en oor. Daarna,
Op slangenwortels zittend van een beak,
Wees hij me een grazend veulen aan en sprak :
"Dat 's de vierjarige, dien 'k onzen Heer
"Verkocht heb." Volgde een eindeloos verhaal,
Van hoe de landheer 't dier ter weide zag,
En hoe 't de wensch van zijne dochter was,
En hoe de rentmeester de hoef bezocht
Om naar den prij s to vrag en, en wat prij s
Hij had geeischt, en hoe de rentmeester
Bezwoer dat hij krankzinnig was, en hij
Onwrikbaar stood; en hoe 't zoo hangen bleef;
Hij vierde hun de lijn ; een dag of vijf
Daarna, ontmoette hij in 't Gulden Vlies
Den rentmeester, die staandevoets aldaar
Iets weer hood, maar hij stood onwrikbaar; zoo
Bleef 't hangen ; nu, hij kende zijnen man;
Geen nood, het veulen was zijn prijs toch waard ;
Hij vierde hun de lijn; en hoe ten lest'
('t Mocht Mei zijn of April, 't was hem ontdacht,
Het eerst van Mei of 't leste van April)
Den rentmeester hij aantrof bijgeval,
Langs rijdend bij de hoeve, en met een praat
Van allerlei hem binnenlokte en daar
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Zijn gansehe hart verteederde met eel,
Tot hij op handslag toestemde in den koop.
Dan, daar 'k herademend de haven zag,
Begon de goede man, het was zijn card,
Van voren aan en ging den stamboom door
Van 't veulen : Wilde Wim, en Zwarte Bet,
Met Spoorslag, Tallyho, De Radieaal,
En Witte Roos, Bellerophon, Coquet,
Arbaces, Phenomeen en de oovrigen.
Tot, dat ik niet al luist'rend sterven moclit,
Ik opstond, Philip mee, al pratend steeds;
En zoo 't gelaat van 't dalend zonnelicht
Af keerend en onze eigen schaduwen
Navolgend, thans driewerf zoo lang als toei^
Van Philip's deur ze ons volgden, kwamen we aan
En vonden in lief Geertj e's oog de zon
Herrezen des geluks, en alles wel.
bangs gras en pluinien vloeit mijn vliet,
En 'k gllp mugs hazelaren
En wieglende vergeet-mij-niet,
Die zaalge rninnaars gi ren.
1_k schiet, ik glij door schtluw en glans,
Waar zwaluw-wieken zweven,
Dat zonlicht-net en stralendans
Up 't zandig ondiep beven.
Ik murmel onder ster en maari
Door ruigte en wildernissen,
Ik blijf bij kiezelbanken staan,
Ik draal bij kern en lissehen,
En 'k zw ier weer uit op vrije baari
Naar breeder waterzoomen,
Want menschen komen, menschen gaan,
Maar ik blijf immer stroomen.

Zij komen en zij gaan ; ja, dezen ook
Zijn alien hen. Mijn dierste broeder- slaapt,
Niet bij de torenspits van 't dorp, den wel
Bekenden vliet, maar 's Arno's vreemden boord,
Bij Brunelleschi's koepeldak ; hij slaapt
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In vrede ; en van den goeden Philip zelf,
Zijn kwistige' overvloed van woorden, blijft
Een tweetal maagre letters op zijn graf :
'k Heb 't mos daaraf geschrapt. Zijn Geerte treedt
Bij 't lang geruisch van Australasie's zee,
En heft naar and're sterren 't hoofd en aamt
Er herfstlucht in April. Daar's niemand meer !
Dus Laurens Aylmer, op een overstap
Gezeten in de lan ge haag en half
Ontglipte rijmen zoekende in den geest,
Ter helfte van een eenzaam leven reeds
Met blanke kruin zich buigende aan de beek,
En peinsde en zweeg. Op eenmaal wuifde een aam
Van zacht bewog en lucht de page langs
En deed broos windeklokj e en rankenring
Er sidd'ren der brionie : hij zag op.
Daar stond een maagd en wachtte om door to gaan.
In uiterste verbazing staarde hij
Naar oogen van een schuchter blauw en Naar
In glans en kleur als de kastanj eschel,
Wanneer zij zich vane^nen deelt drievoud,
Zoodat de vru cht daarbinnen zich last zien.
Dan vraagde hij: zijt gij van gindsche hoef ?
"Ja," zeide zij. — Wacht, bid ik u, verg eef me
Uw voornaam ?
Dat waar' zonderling.
"Geerte."
"Dat is
Neen !
Uw toenaam ?
"Willows."
[mijn naam."'
Toch waarlijk !
En hij zag zoo gansch verward,
Dat Geertj e lachte en lachend bloosde en hij
Ook lachte, waar als een die in zijn droom
Eer hij ontwaakt iets scheemrig vreemds gevoelt.
Haar aanziend dan : "Te blijde en frisch en schoon,
"Te frisch en schoon in de allerbeste vaag
"Van onze treurige card, dan dat de geest,
"Gij wezen kunt van eene die uw naam
"In deze beemden droeg, een twintigtal
Van jaren her."

- 609 "Zoo hebt gij 't niet gehoord P"
Antwoordde zij. "Wij zijn teruggekeerd,
"En koehten Coen de hoeve, die weleer
"Wij pachtten. Ben 'k zoozeer Naar dan gelijk?
"Ze zeiden 't ook aan boord. Heer, hebt gij Naar,
"Mijn moeder, in Naar vroegren tijd gekend,
"Zooals het schijnt, den tijd waar zj het liefst
"Van ophaalt, kom met mij. Mijn broeder Jan
"Is op het veld aan 't oogsten, maar zizelf,
"Zij zal u welkom heeten - ô, kom in !"
SOERA HANA.
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ONZE LEESTAFEL.
Uit de geschiedenis der Nederlandsche Taal, door J.
V e r d a m, Hoogleeraar to Leiden. Tweede, geheel omgewerkte, uitgave van De geschiedenis der Nederlandsche
Taal. Dordrecht, J. P. Revers, 1902.
Ziehier de tweede druk van een zeer bekend werk, dat ook
in dezen nieuwen vorm door velen zal worden gelezen. Het is
bestemd voor een ruimen kring van belangstellenden, en zonder
twijfel zal het Nederlandsche publiek genoegen vinden in de vole
curiosa die prof. V e rd am bier heeft bij eengebracht. Eene volledige
geschiedenis van ooze taal to geven was niet zijne bedoeling, maar
talrijk zijn Loch de onderwerpen die hij heeft behandeld. Ook zij
die het plan hebben van het Nederlandsch eene bepaalde studio to
makers, zullen hier veel kunnen leeren, bij wijze van inleiding tot
het wetenschappelijk onderzoek. Zij zullen zien welke vraagstukken in dit yak worden gesteld, en zij zullen nieuwsgierig worden
naar het hoe en waarom dat hier niet altijd kon worden medegedeeld. Hunne behoeften zijn natuurlijk niet dezelfde als die van
het groote publiek. Het publiek verlangt in de eerste plaats treffende op zich zelf staande bij zonderheden, feiten die men gemakkelijk onthoudt, en die men op gezag van den schrijver gaarno
aanneemt ook zonder volledig bewijs. De man van wetenschap
daarentegen verlangt duidelijk to zien hoe men door eene bepaaldo
methode tot resultaten komt, en hoe helderder die methode wordt
toegelicht en gerechtvaardigd, des to meer zal hij genieten.
Indien hij door dit werk niet volkomen wordt bevredigd, dan
is het zijne eigen s chuld, want dan wil hij iets anders dan de
schrijver heeft bedoeld. Ieder weet bovendien, dat prof. V e r d a n
vooral bekend is als lexicograaf, d. i. iemand die de geschiedenis
van het eene woord na het andere behandelt, meer nog dan als
grammaticus, d. i. iemand die meer algemeene oorzaken en verschijnselen tracht to leeren kennen uit de waarneming van bijzondere
gevallen. Die eigenaardigheid heeft invloed gehad op de behandeling. Nu en dan zal men in eene zelfde rubriek vereenigd vinden
wat uitorlijk eenige overeenkomst heeft, maar wat niet op een en
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dezelfde wij ze moet worden verklaard. Een streng grammaticus zou
wellieht niet met prof. V er dam (zie blz. 237) tucht naast tocht onmiddellijk vergeleken hebben met dietsch naast duitsch, en stellig zal
hij het niet eens zijn met wat op blz. 249 wordt gezegd over
vormen als ik hield en ik blies, noch met de beschouwingen op blz.
115 over den ,,ablaut".
Doch men mag geen onredelijke eischen stellen. Wie een werk
schrijft als het Middelnederlansch Woordenboek, en daarenboven
nog veel tijd moet geven aan de werkzaamheden van zijn ambt,
hij zal voor zuiver grammatische studie niet veel uren meer overhouden. Prof. V e r d a m stemt het toe, en liever dan zeif eene inleiding to schrij ven waarin moest worden gesproken over de klankleer
van bet Oudgerinaansch, heeft hij voor die twee hoofdstukken de
Imip gevraagd van prof. 8 y m on s. Het fiefst laten wij ons door
prof'. V e r d a nl inliehten, wanneer hij Nederlandsche woorden en
uitdrukkingen verklaart wier toelichting door middel van het oudere
Nederlandsch kan worden gegeven. Hier toont hij zich in zijne voile
kracht, en het publiek zal hem er dankbaar voor wezen, dat hij
heeft willen voldoen aan de behoeften van nog anderen dan zijne
eigenlijke leerlingen.
Den inhoud van het bock hier volgens de hoofdstukken op to
g even is onnoodig, want de titels dier hoofdstukken zijn nagenoeg
dezelfde als die der eerste uitgave. Maar verschillende punten zijn
breeder uitgewerkt ; zoo b v. de mededeelingen over het Nederland sch
buiten de grenzen van Nederland, vooral in Zuid-Afrika ; evenzoo
de beschouwingen over den invloed van andere talen, vooral het
Latijn en het Fransch, op de onze ; dan het hoofdstuk over de
persoons- en plaatsnamen. Het is niet mogelijk alles to noemen,
men zou bladzijde voor bladzijde moeten vergelijken. Overal zal
men de vlugheid kunnen bespeuren, waarmede de schrijver een
aantal wetenswaardigheden in eene doorloopende behandeling heeft
vereenigd, maar soms ook zal men even stilstaan bij kleine vergissingen of eene minder nauwkeurige uitdrukking : zie b.v. het jaartal
1841 op blz. 80. Dergelijke kleinigheden zullen stellig in een
A. KLUYVER.
volgenden druk worden verbeterd.
Dr. C. J. W ij n a e n d t s F r a n c k e n. De Forensische
beteekenis van het hypnotisme. E. J. Br ill. Leiden 1902.
In onze dagen van experimenteele psychologie zijn er velen,
die proeven met zich zelve nemen. Ik lees van iemand, die een
haschisch-delirium voelde opko men, zijn courant niet langer kon
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die keen en weer schommelden en zich Coen in lepels veranderden.
Vervolgens werden het bezems, tinnen soldaten, wielen van wagensr
duizenderlei draaiende voorwerpen. Maar die Bingen hadden niet
dadelijk het karakter van werkelijkheid; het was hem alsof hij
nabeelden zag. Als de persoon, die hem gezelschap hield, lets
noemde, zag ooze patient het terstond. Werd Staffa genoemd,
dan was hij oogenblikkelijk in Fingal's grot, omgeven van bazaltkolommen, terwijl groote golven kwamen aanspoelen, die op de
rots to pletter stieten. Doch niets hield stand; de kolommen
veranderden in kapstokken met zwaaiende kleeren, waarover hij
lachen moest. Daarna onderging hij een soort van metamorphose.
Hij da^ht aan een vos en was een vos, voelde zich ook innerlijk
bewerktuigd als een vos, zag zijne lange ooren, zijn prachtigen
staart. Vervolgens werd hij getransformeerd in een bom; nu
voelde hij zijn ronden worm, zijn zwaarte, zijn dikheid; hij werd
nit een reusachtig mortier afgeschoten, viol op den grond veer,
sprong in duizend ij zerscherven uiteen. Hij werd een porceleinen
poppetje, een stukje kandij-suiker, een geraamte in een rondslingerende doodkist en zoo ad infinitum.
De lezer gelieve op to merken, dat de patient alle dingen
werd, omdat hij niets weer kende dan het eene ding, dat hem
telkens voor den geest stond, dus het geheele universum telkens
voor hem dat eene ding was. Om de dingen buiten zich to plaatsen,
ze aan zich zelf over to stellen, moet men bewustzijn hebben van
zich zelf, van zijn eigen lichaam. Waar dat bewustzijn ontzinkt,
kept men niet meer de dingen, die men ziet, maar wordt men de
dingen, die men ziet. Omgekeerd, waar dat bewustzijn nog niet
geboren is, is men eveneens de dingen, die zich vertoonen. Stel
dat de eerste ervaring, die een menschelijk wezen opdoet, een
vlam is, welke aanschouwd wordt. Om die vlam buiten het hoofd
to plaatsen en dus in betrekking tot de oogen to brengen, moet
men hoofd en oogen kennen. Maar ex hypothesi heeft dat pasgeboren schepsel zijn hoofd en zijn oogen nog niet ontdekt. Het
kep t enkel de vlam, niets anders ter wereld ; het ziet dus niet de
vlam, maar is de vlam. Op die wijze moet men zich de gedaanteverwisselingen van onzen haschisch-misbruiker verklaren. Gelukkig
vond hij ten slotte zijn eigen ik en zijn menschelij ke n atuur terug.
Het effect van het bedwelmende praeparaat duurde 1/2 uur ; daarop
volgde een slaap van tiers uren en Coen hij ontwaakte, was de
roes voorbij ; alleen was het hem den eersten dag nog wat moeielijk
zijn aandacht ernstig op zijn werk to concentreeren.
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Waarolu ik dat alles hier mededeel? Omdat er uit blijkt, dat
een mensch zijn persoonlijkheid tijdelijk geheel verliezen kan.
Het is een strijdvraag of dat ook onder den invloed van
hypnose kan gesehieden en iemand in dien toestand tot handelingen
kan worden genoopt, voor welke hij in geen enkel opzicht aansprakelij k is.
Ten opzichte van die vraag stonden de scholen van Nancy en
van Parijs langen tijd lijnrecht tegenover elkander. Terwijl de
school van Nancy, bij monde van L i e g e o i s, L i e b e a u l t, Durand
beweerde, dat er in misdadige suggestie een groot gevaar schuilt,
achtte die van Parijs, vertegenwoordigd door B r o u a r d e 1 en
G ill e s d e l a T o u r e tt e, de hypnotische misdrijven enkel een
vruc1it van verbeelding. De bekwane Luiksche hoogleeraar D e 1r e ii f en vervolgens ook K r a ft--- WE b in g sloten zich hij dezen aan.
Dr. W ij a a en d t s Fran c ken heeft in het geschrift, welks
titel aan het hoofd van deze aankondiging vermeld wordt, de
helangrijkste feiten en arguinenten bijeen gebracht, welke voor de
twee tegen elkander indruischende zienswijzen worden aangevoerd.
Zijn eigen slotsom is, dat binnen zekere grenzen heide partijen
gelijk hebben en men het veiligst doet een bemiddelend standpunt
in to nemen.
Eenerzijds toch laat zich de mogelijkheid van misdadige suggesties schijnbaar voldingend betoogen. ,,Zoo liet b.v. A u g u s t e
V o i s i n, de hekende thans overleden geneesheer aan de Salpetriere,
ten aanschouwe van Brie magistraatspersonen, die zich achter een
gordij n verborgen hadden, een gehypnotiseerd sujet met een mes
een steek geven aan een schijn-zieke, in waarheid een stroopop,
gelegd onder de dekens van een bed. Tevens was de suggestie
gegeven, het daartoe strekkend bevel volkomen to vergeien en
het was dan ook den magistraatspersonen onmogelijk later een
bekentenis of to dwingen, hetzij van de gepleegde daad, hetzij van
den naam des medeplichtigen. Alleen kwam het sujet drie dagen
later klagen over slapeloosheid wegens de verschijning in den
Broom van een vrouw, die den slapende verweet haar met een
messteek to hebben getroffen. Een ander maal werd hetzelfde
sujet hevolen brand to gaan stichten op een vastgestelden tijd
in een bepaald huffs to Passy, welks bewoners natuurlijk tijdig
gewaarschuwd waren. Inderdaad werd j uist op het aangegeven
uur het bevel uitgevoerd, maar ook hiervan verdween alle herinnering volkomen en daarmede was natuurlijk ook alle mogelijke
wroeging buitengesloten."
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Tegen dergelijke feiten wordt door de andere partij aangevoerd^
dat zij geen overtuigend bewij s opleveren. Aan laboratorium-misdaden
hechte men niet veel gewicht. De somnambule bereft, dat er
komedie wordt gespeeld. Als hem, in de plaats van een vouwbeen
of een houten mes, een echte dolk wordt toegereikt, weigert hij to
steken. Een door D e l b o e u f gehypnotiseerd dienstmeisj e liet
zich niet overhalen om een bloem van een Maria-altaar weg to
nemen. De Joodsche patiente van Dr. d e Jon g weigerde op
Sabbath een kleinen diefstal to plegen, terwijl op alle overige
dagen zonder bezwaar aan die suggestie werd gehoor gegeven. In
zoodanige gevallen blij kt de gehypnotiseerde geen willoos individu
to zijn. Hij verricht in den regel slechts die handelingen, Welke
hem of aangenaam of ten minste onverschillig zijn, en dan nog
moeten zij hem door een persoon, voor Wien hij sympathie gevoelt,
bevolen worden.
Ik geloof met Dr. F ran c k en, dat de persoonlijkheid bij,
hypnose, althans in vele gevallen, „niet geheel wordt uitgewischt."
Een andere vraag is of, gelij k Dr. F r a n c k e n schij nt to meenen,
dit een regel zonder uitzondering mag heeten. Dr. Fr. schrijft
„Suggestie kan evenmin een krachtig ontwikkelden moreelen zin
to niet doers, als dezen doen geboren worden indien hij niet
aanwezig is; zij is slechts in staat bestaancle goede of slechte
kiemen tot ontwikkeling to brengen." Daarmede kan ik rij vereenigen. Alleen moet ik hevige bedenking opperen tegen de
formulen : „Suggestie is slechts in staat." Kiemen van duivelsehe
snoodheid en engelachtige beminnelij kheid liggen in de meeste
menschenzielen naast elkander. Veler karakter blijft tot het einde
karakterloosheid, leege mogelijkheid. Inblazingen vermogen alles
bij de zoodanigen. En is het bij kinderen en j onge personen onversehillig, welke kiemen zich ontwikkelen zullen ? Eigenlijk is Dr.
F r an c k e n het met mij eens. „De suggestie, zegt hij met
B e r n h e i m, „speelt een rol in bijna alle misdrijven." En elders:
„Tusschen handelingen tengevolge van een hypnotische suggestie en
die tengevolge van suggesties in waaktoestand, b.v. bij anarchisten,
is onmogelijk een scherpe grens to trekken "
F r a n c k e n's conclusie is, dat er geen volstrekte straffeloosheid
behoeft geschonken to warden aan misdaden onder invloed van
hypnotische suggestie gepleegd. Er zijn graden van toerekenbaarheid. F r a n c k e n gaat verder en wenscht, dat hypnose bij gerechtelij k
onderzoek als middel worde aangewend om achter de waarheid to
komen. Natuurlijk is het de vraa.g of zoo wel geheimen verkiapt

615
zouden worden, die het suj et verzwegen wilde houden ; ook is het
de vraag of wat hij in dien toestand meedeelt wel zoo geloofwaardig is, dat men op die getuigenis zou kunnen afgaan. B e r nh e i m meent, dat men een misdadiger in hypnose de bekentenis
van zijn misdaad niet zou kunnen ontlokken. Laat dat zoo zijn,
zegt Dr. F r a n e k e n, toch zou de hypnose, door onthulling van
zekere bij zonderheden, die nader aan de werkelij kheid moesten
worden getoetst, den rechter op het juiste spoor kunnen brengen.
Daarenboven zou het slachtoffer van hypnose van zijne posthypnotische
amnesie tij delij k kunnen worden verlost en zoo in staat gesteld om
den aanrander aan to wij zen.
Dr. F ran c k en wijst op de mogelijkheid. dat iemand, die een
font heeft begaan, de nadeelige gevolgen op anderen traeht of to
wentelen onder voorwendsel in hypnose en dus onder dwang to
hebben verkeerd. Voora! geneesheeren staan aan valsche hesehuldigingen hoot: daaronn raadt B r o u a r d e l hun aan nimmer zonder
^g g ehigen to hvpnotiseeren.
In zijn lezenswaard gesehrift wijst ten slotte Dr. F r a n c k e n
aan dat, wat in het eene geval door hypnotische suggestie geschiedt,
in een ander geval evengoed zonder die kunstgreep verkregen
wordt. Zoo zijn door B e r n h e i m en L i e g e o i s bij normale personen proeven ingesteld, waarbij het gelukte hun, ofschoon ze in
waaktoestand verkeerden, de quasi-herinnering to suggereeren van
feiten, die ze nimmer heleefd hadden. Buiten alle hypnose olu
kan suggestie aanleiding geven tot valsehe getuigenissen, die to
goeder trouw worden opgedischt.
Allen, met name aan onze rechters, hevelen wij de lezing van
dit nieuwe geschrift van Dr. W ij n a e n d t s F r a n c k e n dringend aan.
v. n. W.
Marie Marx----Koning. Van 't viooltj e dat weten
Wilde. Tweede druk. C. A. J. v. Dish o e c k, Amsterdam, 1902.
Marie Marx—Koning. Nacht-Silene. C. A. J. van
Dishoeck 1902.
En nu zegt men nog, dat wij levee in een tijd van materialisme,
scepticisme, cynisme en weet ik welke „ismen " meer. Dat wij de
romantiek to hoven zijn! Dat wij — gelij k Z o 1 a het uitdrukte -dol zijn op ,,realite et franchise"! Ondertusschen beleven M ar i e
M a r x—K o n i n g's sprookj es een tweeden druk en is er dus een
publiek, dat aan de eerste oplage niet genoeg had, dat óók dit
bundeltj e bezitten wou, óók die verhalen won lezen, waarin ons
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verteld wordt van het weetgierige viooltj e, van den wereldwij zen
kikvorsch, die het onnoozele bloempj e inlicht over de dwaze
menschen... .
Naar dit eerste verhaal is de bundel genoemd. Had het aan
ons gestaan, wij zouden een andere keus uit de vier sprookj es
gedaan hebben en zoo aan het geheel een anderen naam hebben
gegeven. Want j uist dat viooltj e, dat weten wilde, schij nt ons de
minst geslaagde der vier. Er komt ons to veel van de menschen
in voor en daardoor krijgt men den indruk, alsof het de schrijfster
to doen is geweest hare beschouwingen over de menschenwereld
aan den man to brengen in een vorm, die de lezers niet zou
afschrikken. Zoo schijnt niet het sprookje om zichzelf to zijn
geschreven, maar om de leering; en niet zoodra dringt zich, door de
philosophische bespiegelingen van den kikker, die gedachte aan ons
op, of de smaak in wat een sprookje wilde zijn, vergaat ons.
Hoeveel beter is niet „de Tulp en de Madeliefj es", hoeveel beter
ook Elze, waarin alleen hinderlijk is (blz. 120) die mededeeling,
waarbij plotseling de schrijfster op den voorgrond treedt : „Hij
vergat, dat niemand, ook zelfs geen koning, de zee, den storm
en het menschelijke noodlot bedwingen kan ;" waarin ook onj uist
is de beschrijving van den ouden man, die in zijn zetel zit to
slapen : „zijn hoofd leunde achterover, en zijn breede handen lagen
„gevouwen op zijn knieen" (een onuitvoerbare combinatie). Doch
ubi plura nitent.... En hoe knap-geschreven is in „De Watermolen" die episode, waarin verhaald wordt hoe alles, wat het
beekj e van het blonde kind vertelde, van mond tot mood ging
door heel het dal: „'t Beekj e vertelde, vertelde van het blonde
„kind aan de brandnetels, aan de distels en braamstruiken, en aan
„de hooge, gepluimde grashalmen, die bogen als de wind hen even
„streelde. En de Witte bloemen van de bramen, wijze, zachte be„scheiden bloeinen, die wel wisten dat ze er alleen waren om
„vruchten to geven, zeiden het bedaardweg aan het korte gran,
„hoog op den glooienden oeverkant, waarheen ze hun rankers
„vlijden, voluit licht en zon zoekende. En het korte gras vertelde
„het aan de Erica, wier verdienste to veel bekend was, dan dat
„ze door onnoodige drukte de aandacht behoefde to trekkers....
„De Erica vertelde het met een klein airtje van stijf-deftigheid
„aan de eenvoudige gele brem, die Loch ook haar best deed; en
„die dacht er over. Ze probeerde even over de Erica heen to
„kij ken, om het blonde kind to zien. De blauwe klokj es, Kier en
„daar gebogen luisterend tusschen het gran, hoorden het van zelf;
„en ze bengelden heen en weer op hun dunne van boven even
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„omgebogen stengeltj es, om de aandacht to trekken, als het kindj e
„komen zou in het dal. Ook de lage eiken, struik-eiken, die als
„broedende vogels langs het dal zaten, hoorden het".... Maar
staken wij het citaat ; dit reeds is genoeg om to doers zien welke
fij ne waarneming van de natuur, welke geduldige en liefdevolle
studie van boomen en planten geleid heeft tot een zoo gelukkige
detail-teekening, tot zoo juiste karakteriseering dier planten en
boomen. Dat behoort voor ons tot het beste in dezen bundel ;
voor die bladzijden geven we graag de philosophie van den kikker
en de sentimentaliteit van het precieuse viooltj e.
Maar op den duur wordt dit Loch to veel, dit al maar weer
opnieuw vertellen van denkende, pratende. philosopheerende bloemen,
dit geven van een hoofd en een mond, een hart en een ziel aan de
stoffelijke dingen. In den nieuwen bundel gaan nu zelfs de schilderij en aan het oreeren of Bever de personen, die op die schilderij en
staan afgebeeld. Ziehier hoe het op een schilderijen-tentoon.stelling
toegaat, wanneer de zaal verlaten is: ,,Boomen-kronen ruischelden,
rivieren klots-golfden, beekj es klater-babbelden, helder klingelden
klokj es van grazende koeien, en een eenzaam geitj e klaag-blaatte,
en de menschenportretten begonnen ais levenden to praten,
terwij 1 aan alle kanten lachj es raflelden, uitroepj es tikten, en groetj es
galmden ...." Een deftige dame met zwart-satij nen kleed kij kt
trotsch neer nit de breede gewerkte gouden lij st en spreekt
plechtig : „nu zijn we weer alleen." Een donzig-wit sneeuwlandschap met vage doezellij nen tegen een ros-grij ze schemerlucht
antwoordt ! Eene groote zonnebloem in glazers vaas geschilderd
mengt zich in het gesprek ; een trotsche boomengroep, zich looverwiegelend spiegelend in de gladde vij vervlakte, plaats t ook een
woordje ! Straks komen de typen hun typische gedachten uiten :
een ,,smal dametje", een oude militaire kop, een loos jodenhoofdje
boven een weegschaal, een Leer vrouwenprofiel, een oude vrouwekopj e, een kaalhoofdig peer met vetten glimlach om de dikke lippen,
een „droef-gebogen hoofd, dragend een doornenkroon'', een forsch
werkman met een beitel in de hand, .... die alien en meer nog
slaan aan het babbelen op de vraag van de lelie : wat geld is? en
elk geeft precies het antwoord, dat van elk der typen redelijkerwijze
verwacht mnag worden. Iets later vraagt de lelie aan den man met
de doornenkroon : w ie heeft n geschilderd ? ... .
Is het mogelij k dit alles to lezen zonder er althans eenigszins
baloorig onder to worden, zonder in verzet to komen tegen dit
vieux- j eu-gedoe en de schrij fster met aandrang to vragen haar `vij s-
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geerige bespiegelingen over geld en over het Joel van het levee
in smakelijker vorm to gieten dan in dit wee-makend relaas van
eon levend-geworden schilderij en-tentoonstelling ? Ziet mevrouw
M a r i e M a r o n i n g dan zelf niet in hoe ze haar talent verspilt aan deze ouderwetsche fantasieen, aan dit pretentieus geleuter
over „een klein madeliefj e, dat al bezig was haar rose-getipte
blader-vingertj es saam to vouwen, om to bidden voor 't slapen
ging" ? Wil men ons fabelen, parabels, gelijkenissen, sprookjes geven,
het zij zoo; er is veel voor en weinig tegen, mits maar niet de
grens overschreden worde, die het sublieme scheidt van het ridicule;
mits die zucht om aan ziellooze dingen een ziel to geven niet verloope in de smakelooze neiging om alles to symboliseeren, om alles
met een hoofd en een mond, een stem en een ziel to bedeelen en dan
alles to laten praten en philosopheeren, honderd-uit, elk naar zijn wijs.. !
Stellig is het deze schrijfster to doers om den tendenz. Zelfs
in het verhaal „van 't prinsesje dat uit den hemel kwarn", een veel
kinderlijker, eenvoudiger en daardoor beter verhaal dan de andere,
spreekt die tendenz heel duidelijk : wanneer het prinsesje bij „de
Wijze" komt, zegt deze haar dat schoonheid op aarde vaak eenzaamheid wordt en dat ook waa.rheid eenzaam maakt ; zoo zal dan het
prinsesje voortaan M o n a r eeten en als M o n a dan bij de koningin
terugkeert, ziet zij het levee zooals het is: „Ze zag hoe vorsten
„het wezen van hun yolk nooit kennen, maar alleen den schoonen
„schijn, waarachter het zich bij hun naderen verschuilt. Ze zag
„hoe de koningin was omgeven door raadslieden, wier belangen
„medebrachten, dat ze veel onzuivere toestanden lieten voortduren,
„omdat die hun een hooge positie verzekerden. Ook zag ze, hoe
„velen, die het vruchtbare land bewoonden waarover haar vader
„koning word, arm waren en soms gebrek leden, omdat handen,,arbeid niet ruim genoeg betaald word door enkelen, wier intellect
„hen tot onderdrukkers maakte, terwijl zij beschermers hadden
„moeten zijn; en hoe daardoor het wreede recht van den sterkste
„bleef leven in den vorm van dit intellect, terwijl men heerschen
„door lichaamskracht in gevangenissen strafte. Dan zag ze nog
„hoe angst voor armoe het eenmaal goede yolk slecht, hoe angst
„voor macht het eenmaal fiere yolk leelij k van onderdanigheid
„maakten, en hoe de regeering rijkdom en macht voor alles be„schermde." — Men ziet hot: de tendenz ligt er dik genoeg op
en men ziet nu ook dat deze schrijfster „staat op het standpunt van den klassenstrijd" (gelijk het heet), dat zij aanhangt de
leer van do „uitbuiting" der arbeiders door de booze kapitalistische
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werkgevers, die rijk worden omdat zij to laag loon geven voor het
geleverde werk. En zoo blij kt achter deze rag-fij ne, hyper-teere
verhaaltj es van viooltj es, die weten wilden en van prinsesj es die
uit den hemel kwamen, to staan (als op de levend-geworden schilderijen-tentoonstelling) het beeld van den forschen werkman met
een beitel in de hand, die met de zware vuist een doffen stomp
geeft op de schaaf bank en uitroept : „Om geld in de beurzen van
„j e bazen to zien stroomen, werk j e j e dood ! En als j e dat niet
„doet, zie j e j e kinderen krepeeren van ellende ! Geld eet bloed !
„Geld zaait haat ! Geld is sch nde !"
Nu zullen deze verhalen zeker velen welkom zijn, juist omdat
pier de hun sympathieke besehouwingen gegeven worden in zoo
precieuse geschiedenissen. Heeft men niet gezegd dat de sociale
quaestie voor velen een gevoelsquaestie is? Spreekt men niet van
gevoels-socialisme ? Zijn ze in enze dagen niet legio, de manners
en vrouwen, die — zonder zelfs maar oppervlakkige studie to
makers van al tivat als „officieele wetenschap" gebrandmerkt wordt
— adepten zijn van het geloof, dat de rijken steeds rijker, de
armen steeds armer, onze samenleving steeds ellendiger, de cony
trasten steeds schriller worden: die zonder zich rekenschap to
geven van teat zij belij den toestemmend knikken. wanneer geleeraard wordt dat geld bloed eet en geld schande is; die in opstand
komen tegen de maatschappelijke orde, omdat zij altijd weer gewezen worden op het bestaan van armoede naast rijkdon, van
gebrek naast weelde en orndat zij als edelmoedige naturen. als
gevoelsmenschen het onvoorwaardelijkst insteinmen met hen, die
het luidst daarover hun afkeuring to kennen geven en de snelstwerkende en meest afdoende geneesmiddelen verklaren to bezitten ?
welnu, die velen zullen de schrijfster er to meer om lief hebben,
wijl zij een „socialen" achtergrond gaf aan Naar o zoo lieve genrestukjes. Maar anderen zullen vragen — en wij met hen — of, zoo
mevrouw M a r i e M a r k- o n i n g zeker gevoels-socialisrne propageeren wil, zij dat niet zou kunnen doen in pittiger, kernachtiger,
gezonder verhalen, in aangrijpender en realistischer werk dan ons
H. S.
hier opnieuw wordt geboden ?
Een Vrouwenleven, door S i g u r d. Uit het Zweedsch
vertaald door P h. W ij s in an. --- Leiden. S. C. v. Do e sburgh, 1902.
Dit is een van die boeken, die men na het lezen zoo noode
nit de hand legt, omdat de lezing ervan zulk een onvermengd.
genot heeft gegeven. Hier is humor, van de beste, van de echte
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-soort : „een rijke taal vol geest" ; pier wordt het beeld van een
vrouw geteekend, zoo waar, zoo mensehelijk, tegelijk zoo beminnelijk,
dat men den auteur leert lief hebben om zij n heldin. De E v a, wier
lotgevallen ons door S i g u r d verteld worden, verteld op zoo eenvoudigen trant, gansch zonder pretentie en slechts nu en dan met
wat lessen van levenswijsheid, wat bespiegeling daar tussehen in;
— zij heeft geen gelukkig leven gehad, maar zij heeft dan ook
Naar gemoed zien louteren door het vuur der beproevingen. Eerst
maken de bekrompen omstandigheden der ouders het kind tot een
huis-sloof, die dreigt onder to gaan in het to vele work, dat van
haar zwakke krachten gevergd wordt; dan treedt wel de (hoogst
origineele ) tante G u s t a f v a op ter bescherming van het kind en
ziet E v a ook wel kans wat meer kennis op to doen dan nog haar
deel was geworden ; maar straks komt toch weer het leed over haar,
het wel stilgedragen, maar s^hrijnende leed, wanneer zij merkt dat
de j onge hulpprediker Naar liefde niet beantwoordt, daar zelfs niets
van vermoedt. Grooter verdriet wacht haar in het huwelijk met
T o r s t e n G u d In u n d s o n, den wat ploertigen, maar energieken
jongen man, die goede zaken doet, veel geld verdrent, en dien zij
-- E v a — huwt, hoewel er „in haar niets was dat voor hem
„pleitte, maar or bestond ook geen gegronde reden om hem of to
„wijzen." Het huwelijk met dien man bevredigt E v niet; liefde
gevoelt ze niet voor hem, maar des to meer voor den kleinen jongen,
hun eenig kind. Aan hem hangt heel haar hart. Uiterlijk Leven
To r s t e n en E v a in hun steeds weelderiger huis als een modelechtpaar; zij blij ven dat doen, ook als zij bemerkt dat hij haar
bedriegt. Moot niet de schande der ruchtbaarheid van kleinen
K a r l's hoofd worden afgeweerd ? Doch de groote zaken leiden
tot groote verliezen ; G u dm u n d s o n gaat bankroet en schiet zich
-dood ; Eva betrekt een heel klein huisj e met Karl. Zal niet haar
jongen haar alles vergoeden ? Geen veelbelovender leerling op de
school dan hij; geen lief hebbender zoon dan K a r 1. Het schandaal
door het bankroet en den zelfmoord van den vader gewekt, wordt
vergeten door den gunstigen indruk, dien de zoon overal maakt.
Welhaast zal hij student worden en zeker dan gauw dokter, professor.... De moederliefde vermeit zich in de schitterendste toekomstdroomen. Totdat ook die illusie verstoord wordt: een
hersenziekte maakt voor den jongen man elke geestes-inspanning
onmogelijk; alleen in een ondergeschikte betrekking aan het postkantoor is hij nog bruikbaar. Toch droomt de moeder nog van
eer en aanzien voor haar kind; hij kan immers ook in het yak der
posterij en tot het hoogere en hoogste opklimmen ! IJdele waan ;
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Karl zelf zegt het haar onder snikken ; dat aij niets dan dit dood
gewone werk doen kan. Mar hij zingt zoo mooi en hij wint
de harten van j onge meisj es op de badplaats ; licht dat hij
een goede partij doet. . ... Ook dat niet. Een uitgestootene,
een paria der kleine samenleving in het kleine stadj e, de dochter
nit een bierhuis, het kind van een dronkaard wordt door de medelijdende E v a in huis genomen ; postbeambte evenals K a r 1, heeft
M a r i e zich zedelij k ver boven haar ouders weten to verheffen.,
Doch zij is maar een heel povere partij : vier jaar ouder dan K a r 1,
niet mooi, straat-arm. goed en braaf, o zeker, maar hoe geheel
anders dan de schoondochter, die E v a zich gedroomd had en voor
wie zij willig uit den weg getreden was, waar het 't geluk van
haar kind gold. Intussehen, Eva kent haar plicht ; als zij weet
dat de twee van elkaar houden. legt zij hun handen in elkaar en
ruimt haar p] cats voor goed in; zij gaat terug naar het oude,
ouderlijk huis, waarin haar zuster woont en waar zij wel nuttig
nog zal kunnen zijn.... Haar tack is afgeloopen ; haar kind is
immers gelukkig ! „haar hij dit alles had zij voortdurend het
„gevoel, dat zij haar laatste coupon van het rondreisbilj et voor
„haar leven, had opgebruikt : zij zoude weldra haar ei g enlij k tehuis
„zoeken bij die hemelsche liefde, die het voor haar had afgestem„peld en daar wachten op de komst van hem, die aan haar leven
„inhoud en aan den avond daarvan, warmte en zonneschijn ge„geven had".
Ziedaar kort naverteld wat in het „vrouwenleven" gebeurt.
Maar men moet dit boek lezen om zelf to kunnen waardeeren met
wat fijnen humor, met hoeveel gevoel dit alles wordt verteld ; hoe
sympathiek de schrijver ons zijn E v a weet to maken en hoe hij
ons met haar doet meeleven. Dit is een goed boek; het predikt
de liefde, die alle Bingen gelooft, die alle dingen hoopt, die alle
dingen verdraagt. En het is tegelijk een amusant boek. Wanneer
de oude tante Gust a f v a sterft (of — gelij k Si g u r d dat omschrijft : verhuist naar de hoogeschool boven de sterren), dan wordt
ons dat aldus geteekend : „Tante's afscheidsrede, toen zij voelde
„dat haar einde naderde, was kort en bondig geweest : „Wees
,,,,niet bedroefd, E v a. Het testament is in orde en het is niet
„„denkbaar dat de W all marks er boos om zijn dat jij het weinige
,,,,wat ik bezit van mij krijgt. De waschlijst ligt in de bovenste
,,lade van de spiegelkast. God zegen je. Groet E ii n en die haar
,,,,lief zijn van mij.” Dit had zij dien morgen gezegd en daarna
„bleef tante Gust a f v a een tijd lang liggen met gesloten oogen.
„Alleen hoorde men een gefluisterd „Dank j e" als Eva een bij bel-
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„spreuk voor haar gelezen, of een gebed gezegd had. Tegen zes
„uur wilde zij opstaan, maar Coen zij het niet kon, zeide zij: „De
„ „citroengelei zal misschien nog eens opgekookt moeten worden;
,,zij is niet goed uitgevallen. Ik zou wel graag rechts van broer
A r v i d op het kerkhof van Knutyard willen liggen, als er nog
,,,,plaats voor mij is binnen het hek." Om acht uur stierf zij."
Amusant .... is het woord niet to grof voor de kenschetsing
H. S.
van dezen fijnen humor?
J a c q u e s P e r k, geschetst voor 't j onge Nederland der
XXe eeuw, met onuitgegeven prozastukken, gedichten en
portretten van den dichter, door B e t s y P e r k. Eerste
stuk. S. L. v. L o o y, Amsterdam, J. Re d ding i us, Hilversum, 1902.
Pit is Loch wel een beminnelijk boek. „loch", want het „ik"
— toujours lialssable — speelt hierin een al to groote rol, om de
lectuur tot een onvermengd genot to maken ; het beeld van de
tante rijst altijd op naast, achter of voor het beeld van den neef.
Nu moet echter worden toegegeven dat dit moeielij k anders kon.
Wat B e t s y P e r k wilde, was: den dichter schilderen als menscit ;
voor die schildering ontleende zij natuurlij k de voornaamste trekkers
aan liet vele, dat Haar herinnering bewaard had van den omgang
tusschen den dichter en haar, en zoo kon het (tot op zekere hoogte)
niet anders of de biograaf moest zelve oak telkens op den voorgrond treden. Maar had dit niet minder veelvuldig kunnen geschieden ? Zijn de mededeelingen omtrent het eigen ik beperkt
tot wat noodzakelijk was voor het recht verstand van de mededeelingen omtrent den dichter? Allicht zal menigeen aarzelen op
die laatste vraag een bevestigend antwoord to ge ven. En toch wel
een beminnelijk boek, omdat het geschreven is met al de warrnte
eener groote liefde, een warmte, die weldadig aandoet en den
lezer uit schier elke bladzij de tegenstraalt. Is dit werk niet geschreven met de pen, „waarmede hij ook zij ne sonnetten schreef " ?
Is het niet bedoeld als een eerezuil op het graf van den j onggestorven dichter? En doet het ons niet werkelijk den jongen
man lief hebben, die twintig j aar na zij n dood nog zoo innig wordt
vereerd door „de zuster zij ner zi ele", gelij k hij B e t s y P e r k eens
heeft genoemd ? Laat men dan dit boek lezen zonder zich of to
vragen of werkelij k alles wat Kier verteld wordt, beiangrij k is,
zoo belangrijk, dat het voor de vergetelheid bewaard moest worden;
zonder zich of to vragen ook of dit alles niet korter en bondiger
had kunnen worden gezegd. Wat de schrijfster gewild heeft,
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J a c q u e s P e r k ons doers kennen „in zij ne eigenaardige beminnelijkheid, in zijne eenvoudige ongekunstelde wijsheid" (aan het slot
van dit eerste stuk wordt zelfs gezegd : „als een der beminnelijkste
„en edelste figuren, die ooit hebben geleefd"), -- dat doel is zeker
bereikt, want de j onge dichter staat voor ons als een zeer sympathieke j onge man.
H. S.
Jeanne Reyneke van Stuwe. De Heer vande State.
Tweede Druk. L. J. V e e n, Amsterdam. z. j.
Ongetwijfeld heeft de naam, dien de schrijfster van „Hartstocht", van „Tragische Levens" en van „Het Kind" zich heeft
verworven. bij velen de begeerte gewekt het eerste werk vaii
J e a n n e R e y n e k e v a n S t u w e to lezen of to herlezen en is
daardoor de 1 )ehoefte gevoeld aan den herdrnk van dezen eersteling.
,. De .leer van de State" is, gel ij k ons uitdrukkelij k herinnerd wordt,
Het werk van het aehttiende jaar der romanciere en zeker hield
het eene helofte in. Wie op zoo jeugdigen leeftijd een verhaal
weet samen to stellen, waarin (naast veel onbeholpens) reeds zooveel goeds voorkomt, geeft grond tot de verwachting dat zij straks
een plaats van beteekenis in de nieuwere letteren gaat innemen.
Wat goed is in deze vertelling, het is vooral daar to vinden, waar
op kunstelooze wij ze ons geteekend wordt het Haagsche meisj e,
in haar kringetj e, waar de „ik" wordt geschilderd als een in den
grond wel sympathiek. Loch wat „snobbish" aangelegd kind, dat
zich straks to kwader ure laat verblinden door de heerlijkheid van
de oud-Friesche State en den ,,heer" van het landgoed trouwt,
terwijl zij ziehzelve wijsmaakt dat ze ook zonder liefde voor haar
man wel gelukkig zijn kan. Zwakker is de ontwikkeling van het
tragisch conflict. als de liefde toch ontwaakt, niet voor den „Neer van
de State", maar voor diens broer. -- Intussehen. het is onnoodig nu nog
uitvoerig bij dit werk stil to staan ; wie later J e a n n e R e y n e k e 's
„oeuvre" bespreekt, zal in den breede nagaan in hoever reeds
hier de kiem gevonden werd van wat zich op rijper leeftijd breeder
zou ontplooien. De tijd is daarvoor nog niet gekomen.
H. S.
Mevr. P. S miss a e r t-B o o g a e r t. Vrouwensilhouetten.
Amersfoort. G. J. 51 o t ho u w e r.
Op 't aangename oogenblik van een nienwe kennismaking volgt
als vanzelf het oogenblik van kritiseeren, of wil men liever, van
classificeeren — wat vaak alles behalve aangenaam is. Na het vol
verwachting doorvliegen van het eerste werk van een nieuwe schrijfster
-of nieuwen schrij ver, wordt de geeft als vanzelf vaardig om to
profeteeren, en het oordeel is gevormd met al de eenzijdigheid,
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de beslistheid en gewoonlijk ook onveranderlijkheid van een eersten
indruk.
Mijn oordeel na het doorlezen der Vrouwensilhouetten was: die
vaste hand die deze silhouetten zoo zuiver heeft getrokken, is
ongetwijfeld een artiste, die weet wat zij wil en kan wat zij wil.
Want deze Lien schetsj es, die de schrijfster in dit bundeltj e bij eenbracht, zijn werkelijk vrouwenportretten — of dwaas die ik ben,
wat goed gezegd is beter to willen zeggen — zijn werkelijk vrouwensilhouetten, schaduwomtrekken, met al het scherpbelijnde en preciese
van een silhouet. Het is eenvoudig merkwaardig die rustige obj ectieviteit van uitbeelding en dat in een eerste werk! Zoo zeker,
zoo zonder eenige aarzeling en als zonder moeite zijn deze profielen
op papier gebracht, alsof de schrijfster na jarenlange oefening reeds
in 't bezit van een eigen techniek is gekomen. Precies zoo correct
als dat silhouetj e van een j onge vrouw op den omslag in een guirlande-omlij sting met strikj es en lintj es uit den Empire-stij 1, precies
zoo correct staan deze vrouwen in 't boekj e geteekend, echt als
silhouetten. Er spreekt zelf kennis uit dezen titel, want sober en
klaar zijn de karakters in het boek, eenvoudig en helder; geen
breed uitgewerkte schilderijen in veel sfeer, maar in-eens geteekende
silhouetten. En wie als eerste werk, er een als dit kan makers,
dat zoo of is in zijn soort, van haar kan ooze literatuur nog veel
verwachten.
Daarom vind ik het dubbel jammer dat de innerlijke waarde
dezer verschillende schetsen zoo verbazend uiteen loopt. Want zoo
prachtig van zuiver realisme is: Op den Oedenrode, het sobere verhaal hoe de oudere zuster moet zien hoe de j ongere wordt uitverkoren door hem, op Wien-alleen zij altij d gehoopt had; zoo krachtig
van tragiek is: Kortstondig Geluk, het aangrijpende relaas van een
huwelijksgeluk van enkele weken, eindigend in zijn ziekte en dood
en in haar krankzinnigheid ; zoo gevoelvol als is het medelij den met
Eene Misdeelde, de arme verschoppelinge, omdat ze zoo edit leelijk
was; zoo nietszeggend schijnt mij : Il uwelijksinzegening en Mesalliance en zoo onzuiver gezien : Het Einde Verlaaast.
Nu zou ik mij gaarne troosten met de overweging dat dit
onevenredige de gewone fout is van een eerste werk, maar dan
kom ik in botsing met mij n eigen bewering, dat dit geen j ong en
gistend, maar reeds correct en rijp werk is. Om dan nog maar
niet aan mijn vrees toe to geven, dat ons lezend publiek juist Het
Einde Verhaast -- een teringlij deres die door expres kou to vatten,
een ende maakt aan haar lijden — het mooiste zal vinden en de
schrijfster dringend zal vragen om meer van zulk werk.
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Doch liever dan zoo voort to profeteeren uit de vrees, wil ik
gaarne crediet geven aan deze vaardige pen, die zoo vief de kleine
tragedies des levens weet to schetsen en zoo aardig een oplossing
weet to vinden als in Met Misverstand, waar een impulsief meisj e
haar aanbidder beleedigt door zijn geschenk, een prachtige balbouquet, aan een bedelmeisj e weg to geven en door die beleediging
zelve hun beider geluk verhaast. Dan is de schrijfster in haar
kraeht, en kornt ook hare in 't geheel niet pretentieuse taal het
G. F. H.
best tot haar recht.
B e r n a r d C a n t e r. Een Droorner ter Haringvangst.
Amsterdam, Van Holkema en Warendorf.
Half reisverhaal van een journalist, die in de drukte van
Berlijn gevaar liep zijn ziel to verliezen en die nu hoopt op een
haringlogger op zee zijn ziel terug to vinden, en half informatieboek voor de Hollandsche haringvisscherij heeft dit boek een zeer
eigenaardige bekoorlijkheid. Eigenlijk bestaat het reisverhaal
wederom uit twee deelen n.l. ; het reisverhaal zelf en de lang
uitgewerkte fantasieen van den reiziger. Die fantasieen als: „Hallnr-inaeie va71. een zeezieke," „Aan de lucht, aan de zee, aan het 'fnysterie,
„Arion en de Visschers, een f antasmagovie" had de schrijver den lezer
edelmoedig moeten schenken. Vooral daar hij wel aan zelf kennis
schijnt to doers en op bl. 77, verzekert : „Ook ik zit voor een gesloten poort, daar boven staat Poezie ; en ook ik, bedelaar, draag
een bakj e met waren voor de (kola waarom niet den? Bij een
tweeden druk is een zeer nauwkeurige correctie gewenscht !) buik
Zulk een zelf kennis is een verheven
—woiden,r !"
deugd, rnaar wat helpt me nu zoo'n deugd, als ik dan toch, gelijk
op bl. 75, verzen mod t lezen, waarvan een mensch zeeziek wordt ?
En met wat ironic over zijn eigen verzen to verkoopen als b.v. op
bl. 143: „j e hebt champagne van tiers gulden de flesch. Ik koop
ze voor het geld, dat ik met mijn verzen verdien," — verlost de
schrijver ons niet van die zeeziekte die hij ons bezorgd heeft met
zijn woordgehutsel en versgeknutsel. Van zeeziekte weet de schrijver
anders mee to spreken ! Ja uitstekend, weet hij er van to vertellen
ook. Waar de schrijver zoo eenvoudigweg vertelt, wat hij die zes
weken beleefde op den haringlogger Jeanette, waar hij de visschers
zoo aardig weet to teekenen, daar levert hij voortreffelijk werk.
En hoe stijgt het verhaal als de j onge G err it, die altij d zeeziek
en moederziek was en zoo'n afschuw had van de zee, over boord
slaat en verdrinkt, en alien zoo bedrukt zijn nu 't wimpeltje van
den mast zal moeten en de vlag halfstok, als zij zullen binnenloopen.
0. E. 11 10
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En bovenal fij n is het geschetst hoe de journalist zich onder dit
alles deemoedig en klein gaat gevoelen tegenover die visschers.
Dan vergeven we het hem gaarne dat hij hier aan boord zelfs ons
nog kwelde met verzen of zeurt over 't roode spook, en dan zeggen
we dat het toch wel een best boekj e is, dit boekj e : half reisverhaal
en half informatieboek voor de herkomst van ons zeebanket, een
boekj e waar ouden en j ongen schik van kunnen hebben en dat
rijper verdiende to zijn, dan het is.
G. F. H.
De Clapper der Calkoens, door Mr. J. G. C. J o o s tin g,
rijksarchivaris to Assen. Haarlem, de E r v e n F. B oh n, 1902.
Voor ongeveer 30 jaren werd de geleerde wereld in ons land
in rep en roer gebracht door de zonderlinge geschiedenis van het
Oera Linda Bok, eene vrij grove mystificatie van een Helderschen
scheepstimmerman, die met veel talent een zoogenaamd oud handschrift had samengesteld, dat de oude geschiedenis der Friezen en
die zijner familie heette to beschrijven. Wij hebben hier met iets
dergelijks to doers. En geacht bewoner van Hoogeveen, de thans
overleden Neer A l b e r t S t e e n b e r g e n, stelde met behulp van
gegevens uit werkelijk bestaande archiefstukken en historische
aanteekeningen in den vorm van uittreksels uit een dagboek de
geschiedenis samen van twee personen, die in de laatste helft der
zeventiende eeuw onder de eerste kolonisten van Hoogeveen in
zijn eigen huis zouden hebben gewoond. Hij deed dit met werkelijk
groote kennis van personen en zaken uit Bien tijd, na ernstige
studie en met onmiskenbaar letterkundig talent, zoodat het verhaal, in aantrekkelijken vorm geschreven, bij zeer velen levendige
belangstelling wekte. Hij gaf er eerst stukken van uit in de
„Hoogeveensche Courant" van 1884] 85, daarna in den „Nieuwen
Drentschen Volksalmanak" van 1894 tot 1900; eindelijk werd na zijn
dood het geheele handschrift uitgegeven en in den handel gebracht,
het laatste door de firma M a r tin us N ij ho f f, die geheel to goeder
trouw zich liet overhalen haren naam voor de uitgave to ieenen.
Reeds na de uitgave der eerste stukken in den „Drentschen
Volksalmanak" rees er twijfel bij enkele lezers, met name bij den
Leidschen hoogleeraar F r u i n, die de taal weinig zeventiende
eeuwsch en sommige zaken bedenkelijk anachronistisch to pas
gebracht achtte. De aandacht van bekende Drentsche geschiedkundigen werd op een en ander gevestigd, maar de heer S t e e nb e r g e n verborg het handschrift zorgvuldig voor onbescheiden
blikken en hulde zich in een steeds bedenkelijk wa gs van geheimzinnigheid, zoodat het j arenlang niet mogelij k bleek jets meer van het
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handschrift to weten to kolnen. Toen het in dit voorjaar in zijn geheel in
het licht verseheen, duurde het niet lang, of van verschillende zijden
werd het vermoeden van onechtheid uitgesproken en weldra onderzoeht de Drentsche archivaris Joe s t in g de zaak met den meesten
ernst. Het inocht hem gelukken in de to Assen bewaarde arehieven
het voldingend bewij s to vinden, dat de beide Calkoens, Wier dagboeken heetten uitgegeven to zijn, niet hadden bestaan en dat
bovendien verschillende omstandigheden, in die zoogenaamde dagboeken vermeld, onmogelijk overeen to brengen waren met van
elders bekende feiten. Hij droeg zijn betoog voor in de bijeenkomst
van de Hlstorische Commissie der Leidsehe Maatschappij van
Letterkunde, op 10 Juni l.l. gehouden : het betoog vond zoo goed
als nnverdeeld instemming en wordt nu in het hierboven genoemd
hoelc je afgedrukt. Daarmede is dit letterkundig bedrog als zoodanig ontmaskerd, een daad. waarmede wij den schrijver der
i arocth i Ire m ogen gelu kwenschen
De oorspronkelijke auteur heeft intusschen bij zijn leven plezier
van de zaak gehad, zij het dan ook geen zedelijk verdedigbaar
plezier. Zij, die hem gekend hebben, schatten zijn talenten hoog
genoeg or hem in staat to achten zoo iets samen to stellen. Het
vermoeden bestaat, dat hij zelf, thans betrapt, oolijk genoeg geweest
Lou zijn em volledige bekentenis of to leggen van zijne welgelukte
mystificatie. Hij zou in dat geval ongetwijfeld bij zijn plezier
eenig hartzeer gehad hebben, dat hij zijn greet talent van vertellen
niet op betere wijze besteed had; want hij zou van vele kanten
ongeveinsde en welverdiende complirentjes in dat opzicht hebben
ontvangen. Wie zich aangenarne oogenblikken wil verschaflen leze
Steen b e r g en's „Clapper der Calkoens", waarin het Leven in
de oude kolonie en de denkwijze der Drentsche vaderen met
talent is beschreven. Maar hij vergete dan ook niet het betoog
van den Neer J o o s t i n g na to slaan em zich rekenschap to geven
P. J. B.
van den waren aard van het verhaal.
Dr. W. van Ever ding en. De oorlog in Zuid-Afrika.
Eerste tijdvak (11 Oct. 1899 — Maart 1900). Met een
inleidend woord van dr. H. J. K i e w jet d e Jonge, Delft,
J. Waltman Jr. 1902.
Zoowel de schrijver van dit boek als de lezer kan zich niet
voorstellen, dat pier het laatste woord gesproken is over den
gruwelijken en in menig opzicht duisteren strijd, op zoo verren
afstand en zoo afwisselend krijgstooneel gevoerd. Oorspronkelijk
in de Soldatenkrant artikelsgewij s verschenen, is het geheel opnieuw
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bewerkt met behulp van de reeds verschenen geschriften en toeliehtingen in de pers van den dag. Het boek, in populairen worm
en vol geestdrift voor de zaak der Boeren geschreven, maakt dus
geen hoogere aanspraak dan het geven van een eenvoudig verhaal, zooals het thans door een leek, die met vurige belangstelling de ontwikkeling der gebeurtenissen volgde, kan worden
gegeven. Wie daarmede tevreden is en in het pier gezegde
geen historisch-kritisch betoog zoekt, doch zich in samenhang een
denkbeeld w enscht to vormen van wat er in den oorlog gesehied
is, zal het na lezing bevredigd nit de hand leggen. Er is
op lofwaardige wijze gestreefd naar onpartijdigheid en beknoptheid,
tevens naar levendigheid van voorstelling. Moge het boek, zoo
spoedig mogelij k gevolgd door een tweede deel, bij velen de herinnering verlevendigen aan gebeurtenissen, die in dramatische
kracht, in beteekenis voor de menschheid voor geen andere van
denzelfden aard behoeven to wijken en vooral voor ons, Nederlanders, in alle opzichten verdienen zoo Lang mogelijk in levendige
herinnering to worden gehouden als Spiegel van het verleden en
leersehool voor de toekomst, als getuigenis ook van wat een kleine
macht, steunend op haar recht, vermag tegenover eene wereldmogendheid, die hare kracht zoekt in brutaal geweld. Dat geweld moge
schijnbaar, tijdelijk zelfs, inderdaad zegevieren, het zal op den duur
moeten wij ken voor den geest van taaie volharding, van onwrikbaar
vertrouwen in het goed recht, die het deel was en is en blij ven
zal van hen, die de Boeren bidden in hunnen heldenstrij d.
P. J. B.
Christus' woorden. G. A. E v e r s, Groningen 1902.
Dit boekje is een Hollandsehe vertaling door B. H. van een
geschrift waarin Houston Stewart Chamberlain, de bekende
schrijver van Die Grundlagen des 19 tcn Jahrhunderts, woorden van
Christus uit de Evangelien en daarbuiten heeft gegroepeerd. Een
apologie vooraf en aanteekeningen aan 't slot moeten bewijzen dat
de schrijver ook van het kritisch onderzoek kennis heeft genomen :
volmaakt onnoodig, want hij beoogt geen wetenschappelijk doel,
maar wil van „het levende woord van Christus, dat tot heden in
de menschen voortklinkt" geven wat hij voor zich en anderen heilzaam en noodig acht. Noch de geziehtspunten waarnaar hij zijn
stof ordent, noch de scheiding tusschen het goddelijke en het menschelijke in Jezus' persoon en woorden acht ik belangrijk of juist.
Toch wensch ik geenszins of to keuren wanneer iemand ons woorden
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van Jezus als levenswoorden aanbiedt ; maar wie voor 17 ct. een
Nieuw Testamentj e koopt, ontvan gt meer en beter dan in den
1. S.
onnoodigen omhaal van het boek dat voor m.ij ligt
F ran s Hull em an. Scheiding. Amsterdam, C. A. J.
van Dishoeck 1902.
Pit is een boekje vol verrassingen, bepaald vermakelijk.
En dat niet om den inhoud, want deze bestaat uit zes schetsen, nl.
&heiding : een flinke winkeljuffrouw die haar minnaar den bons geeft,
omdat ze niet genoeg van hem houdt ; Ben Vei zoenin,g : een journalist, die ruzie krijgt met zijn meisje, maar verteederd door een
mooien brief van haar. zich weder met haar verzoent; Ecll Sollicitalie
en wel een mislukte van een mislukten hooger-burger-seholier : Eeur
eclaun eu, van twee •jonggehuwden naar een kindje : I>c lien gclaai.5.
die vroeg opstaan en niets v angen ; Ecu Sinar•t over het verlies van
een geliefd pleegkind. En deze niet ongewone dingen, worden n aar
den eisch van het mode-realisme zuiver gezien en zuiver weergegeven.
Maar ongewoon is dit niet, en de verrassing schuilt dus niet
daarin.
Wat is dan wel het verrassende in dit bundeltj e ?
Vooreerst de omzettingen der woorden. By. in Scheiding leest
men: ,,hij merkte op dat de trein was to laat; Coen ze was bij den
Dam en dus het postkantoor dicht-bij ; hoe meer zij naderde en
dichter kwam bij ; ze verzocht even to stoppen en uitstapte Coen:
ze scllreef dat hij komen moest maar niet; ik zal er vechten tegen ;
de stappen deden haar de hoed op-zetten, voor 'n spiegel zettend
recht; in matte stappen langzaam, waren ze genaderd bijna den
Dam; zoo stood ze voor de deur het nog zwak-belichte winkelbinnen turend-in". Eerst dacht ik dat ik dat prachtig mooi behoorde
to vinden, fijne realistische taal die zich zoo aanpaste aan haar object,
dat zij de taal van haar object ging spreken. Want die Scheiding
verplaatst ons in den manufactuurwinkel van meneer S t e i n f e l d,
een voortreffelijken j ood. Nu weet ieder dat j oden nog wel eens
meer aan het slot van een zin zetten, wat een gewoon christenrnensch aan llet begin of in 't midden er van zet. Toen ik dus
van meneer S t e i n f e 1 d las : „dat hij opmerkte dat de trein was
to laat", dacht ik: hoe fijntjes weet de schrijver door zijn taal de
sfeer to teekenen waarin hij ons brengt ; door die eenvoudige onizetting : dat de trein was to laat, voor 't gewone : dat de trein to
laat was, verplaatst hij ons opeens in een j oodsche omgeving !
l iIaar die illusie werd me dra ontnomen, Coen ik bemerkte dat ook
buiten het gezelschap van den beer S t e in f e Id, ook in den tram,
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ook op den Dam, eigenlijk door heel Amsterdam — en dat is Loch
niet puur j oodsch ? — die eigenaardige omzetting werd volgehouden,
j a ook in Almeloo niet: „de conducteur het portier dichtbonkte",
maar : „de conducteur bonkte dicht het portier". En Coen viel
het me op hoe grappig dat klonk, en onder het lezen zat ik al op
zoo'n omzetting to wachten en had verbazende pret als er weer een
aankwam. Of als de lectuur eens vervelend dreigde to worden dan
amuseerde ik me met de vraag, waarom de schrijver ditmaal gewoon
zei : „toen Johan Alinelo binnen-reed stood zijn vriend hem op to
wachten" en waarorn niet: ,,toen binnen-reed Almelo Johan stond
op to wachten zijn vriend hem"; want dat zou veel nadrukkelijker
geklonken hebben, nieuwer, intere ssanter en amusanter. En dat
mag ik wel bij die realistische mode-literatuur, die een mensch
gewoonlijk in de vervelendste sfeer brengt. Want ook al lang is het
grappige er van of een uitgezakte en versleten spreektaal nog eens
gedrukt to zien, zooals hier : „zellef, erreg, tij en, houen, la we,
lee ze, be j e, ik wor, na-binne". Maar wat, — na die woordomzettingen — wel merkwaardig is in dit boek, dat is des schrijvers
virtuositeit in het streepjes zetten. Nieuw is dit nu direct ook niet
en als we weten dat dit boekje prijkt met de opdracht : „Met eerbied voor den Meester, v a n D e y s s e 1", dan verwachten we al
vooruit een behoorlijke dosis streepjes. Maar hoe wordt ook de
hoogstgespannen verwachting dan verre overtroffen ! B y. ,,starend
in het donkey -stil-staande-water-met-even-rimpelig-in-schijnsel-vanlantaarn-vlam; in den Johan-zoo-zeer-bekende-stijl (let op dat fijne
bekende ; dat mag nu niet bekenden zijn, zooals men allicht zou
denken); de botsing van: maar-pa-ik-wil-liever-van-school-af en 1kzeg j e-dat-j e-nog-een j aar-d'r-op-zult-blij ven had zich herhaald ; danmijn-ziel-verlangt-naar-God". Nietwaar, voldoende ? Want als deze
schrijver dien ouden psalm van „'t Hijgend Hert" ook al niet zonder
streepjes kan laten, dan blijkt niets meer veilig to zijn voor deze
zijn lief heb berij. Andere merkwaardigheden, als dat men vaak een
n mist (b.v. „de loop] ongen zou ze den brief mee-geven ; in de zak;
aan de straatweg ; amusemente") welke n's men dan terugvindt op
plaatsen waar men ze in 't geheel niet verwacht had (b y. „een
rustenlooze tranen-zee ; haar driftigen gang werd loomer"), om van
grapj es als: „ik vindt" maar heelemaal niet to reppen, wegen
Loch niet op tegen die omzettingen en dien streepjesrijkdom. En
nog eens — daardoor verveelt men zich nooit onder deze lectuur
en bij een gewoon woord als ,,heengaan" vraagt men zich of : zou
't niet intensiever klinken : „gaanheen" en zou 't dan niet bovenal
allernadrukkelijkst staan als men las : „gaan-keen" ?
G. F. H.
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L'Exposition Internationale des Arts Decoratifs Modernes
a Turin 1902. Texte par G e o r g F u c h s. Alexander
K o oh. Librairie des arts decoratifs. Darmstadt.
Men moet zich wel dadelijk de groote moeilijkheid realiseeren,
waarvoor hij komt to staan die een nieuwen stijl op 't gebied van
kunst in toepassing wil brengen, om onze moderne kunstnijverheid
ook maar een weinig to waardeeren. Mar dan ziet men ook met
blijdschap, met eerbied bijna, dat er zooveel goeds, zooveel aantrekkelijks nit Holland is tentoongesteld to Turijn — ook al behoudt men zich de vrijheid enkele onderdeelen leelijk en gemaniereerd to vinden. Het blijft Loch nog een rijke, smaakvolle verzameling : die vazen van aardewerk en nietaal, die banden van boeken.
die plakkaten, die enkele meubels en geheele kamerinriclitingen
Pen verzameling die het btlitenland uitstekend iii de gelegenheid
stelt kennis to maker met het hollandsehe werk. Hoe statig en
prachtig zijn de vazen van C o l e n b r a n d e r uitgevoerd door de
koninklij ke fabriek van R o z e ii b u r g en hoe waar is gebruik
gemaakt van bloemen- en plantenmotieven om de gegeven vlakten
van boekbanden op smaakvolle wijze to vullen ! En geen bewijs
van armoede, maar eer van pieteit voor de historische lijn in de
kunst is het dat de slaapkamerinrichting van J. A. P 001 Jun. to
Zaltbommel herinnert aan den oud-duitschen en de eetkamerinrich-ting van J. B. H ill e n to Amsterdam aan den oud-hollandsehen
stijl. Dat zijn stijl aan een vorigen zou herinneren kan men aan
Too r op niet direct verwij ten. Origineel is zijn ornainentaal gebruik
van wezens en dingen ; onderhoudend is zijn werk zeker niet; wel
vaak karakteristiek, inaar vooral geschikt voor affiches als zijn:
Delftsche Slaolie, Het Hooge Land, Arbeid voor de Vrouw. i\I aar
wordt zijn kunst daardoor vaak wat raadselachtig, bij J. T ho r n
Pr i k k e r wordt dit bepaald raadseltj es opgeven. 't Is of de kunstenaar denkt : „nu ik me de moeite gegeven heb dit in elkaar to
zetten, ben ik toch eens benieuwd to hooren wat jelui hieruit maken
zult". B y . zijn affiche voor de Revue Bimestrielle moge niet smakeloos zijn in de onderdeelen, als geheel is het een raar raadseltje.
Het ernstig-schoone maar ook soms gezochte van den nieuwen
stij 1 wind ik het best getypeerd in de hal van J. Th. U it e r w ij k
& C o. nit 's-Gravenhage, het werk van C h r is t. W e g e r i f. Deze
hal maakt een vriendelijk-voornamen indruk. Op het prachtige
Deventer tapijt de doelmatige tafel, waaraan een zitbank zoo gezellig
is verbonden, bier de prachtig-gebatikte tochtschermen van Mevr.
W e g e r i f -- G r a v e s t e i n, in origineele omlij sting, daar de heer-
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l ij ke feauteuils, 't is een lust voor 't oog, dat eindelij k langs de eigenaardig gevormde zuilen to gast gaat op de feestelijke schilderijen
van F r a n s S t a m k a r t, „deze lofzangen aan het licht, aan het
heilige scheppende licht"..... „in de vrome eerbiedige zielen aangeheven door de heilige voorstellingen van de geboorte des Heeren",
zooals G e o r g Fuchs in den tekst zegt. In deze omgeving krijgt
men meer oog voor 't werk van Berlage, Hillen, Adolphe le
C o m t e, IJ s e n l o f f e 1, ook voor de eigenaardige statuettes van
een M e n d e s d a 00 s t a die ons doen lachen om hun merkwaardige
gestileerdheid, zoo eigenaardig aan het materiaal aangepast. Maar
o wee die overdrijving ! Was u die hooge staande k1ok al ruim
hard en stijf van lijn, schrik dan niet van die schouw ! Vier balken,
die op den grond wijd-uiteen staan, en aan de balkenzoldering elkaar
bijna raken, dat is wel de primitiefste schouw die to denken is,
maar ook meer dan stijf en onbeholpen. En dan hangen daar ter
halve hoogte metselsteenen tusschen die bal ken — wel D amok le s
heeft even gemoedelijk onder zijn zwaard gezeten, als de gelukkige
eigenaar deter hal onder zijn schouw !
Dit zelfde onevenredige in het opstel van den heer G e o r g
F u c h s over: La Hollande et la culture universelle = allemande.
Schoon is zijn pleidooi — in den trant van T a in e — voor de
hollandsche kunst, Schoon zijn geloof dat de eerbied van T a i n e
voor de oud-hollandsche kunst ook toekomt aan de moderne
hollandsche kunst. Maar als die lof en eerbied dan hierop uitloopen :
„La Hollande est pays allemand. Jamais cela n'a ete aussi certain
qu' auj ourd'hui ou la concurrence redoutable des grandes puissances
a commence avec un nouveau partage de la terre"...... (de rest
kennen we wel) dan zegt natuurlijk ieder Hollander en kunstenaar :
,,hoor dien vogelaar eens fluiten !" Neen zou ooze moderne kunst
niet nationaal kunnen blij ven, dan was ze daardoor reeds veroordeeld; maar Been hood, gegroeid op hollandschen bodem, heeft zij
slechts de keuze tusschen een langzaam vastgroeien op eigen wortel
in eigen bodem, of een voor een oogenblik als internationale mode
schitteren -- en dan worden vergeten. Maar zij zal de goede keuze
doen en een nationale kunst blij ven.
Munchen.

L. KLEIJN VAN BRANDES.

De Kuyper-koers
DOOR

Mr. L. J. PLEMP VAN DTJIVELAND.

Na de Troonrede van 1901, de eerste in de uieuwe
euw, de eerste van het nieuwe bewind, keek men elkander
aan under liberalen. Was het dit de heerschappij van

het ,,clericalisme" 7 Nu, het juk zou to dragen zijn. Men
zeide het niet * maar men daeht het vrij algemeen.
Behalve de zinsnede, die met ,,overmits" begon, de protectionistisehe, was er wel niets in dit program, dat bijzondere
ongerustheid rechtvaardig de.
Wie met het vorig kabinet zich geleidelijk uit den
liberalen koers voelde geraken, was voor een nieuwen koers
uiteraard niet bijster bevreesd. Ook bood het onbekende
lets aantrekkelijks. En aan de overzijde werd veel gezegd,
maar niets gedaan, om die stemming to verstoren.
In het begrootingsdebat gelukte het niet den premier
eenige verkiaring to ontlokken, Welke op de beteekenis van
den nieuwen koers een fielder licht wierp. Er werden
woorden genoeg gewisseld: men hoorde den peer S h okk i n g vragen om de strenge theocratie, en er speelde een
sceptische glimlach om katholieke lippen. Men hoorde den
peer S t a a 1 m a n— het geweten der anti-revolutionaire partij,
gelijk hij genoemd is - den eisch stellen dat aanstonds de
poort geopend worden zou voor de christelijke democratie;
maar van Dr. K u y p e is antwoord was het scherp verweer
O.E.flh1
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tegen de socialisten het hoogtepunt. Links zinspeelde de
peer D r u c k e r op een mogelijk verschiet van z66 antiliberaal, of liever van z66 clericaal landsbestuur, dat het
de vrijzinnigen democraten en anderen nog wel bijeen kon
drijven tot een oppositie-bond ; maar politieke eisch van
heden en... . morgen scheen hem veeleer scheiding
dan vereeniging toe en dus het mogelijk clericaal gevaar
gering. De peer M e e s was de eenige die preciseerde : op
het gebied der zedelijkheid, op het gebied van het strafrecht zouden reciter- en linkerzijde onvermijdelijk en to
allen tijde botsen. Het was bijna vermakelijk op to merken,
hoe gretig de pers der meerderheid zich aan deze woorden
vastklemde. Hier was dan het criterium, welks bestaan
heel de rechterzijde gevoelde, maar dat nit heel den
woordenvloed maar niet scheen of to scheiden, noch der
hardhoofdige oppositie duidelijk to waken; zie, de peer M e e s
had het aangewezen !
In de Eerste Kamer toornde de heir G 1 e i c h m a n,
omdat hij Been antwoord kreeg op zijn dringende vraag,
waarheen Loch eigenlijk koers gezet werd. Dr. K u y p e r
sprak veel en mooi; voortreffelij ke beginselen, to lang verliberalen
waarloosd, zouden in eer hersteld worden
knikten goedkeurend en dit zou strekken tot eere Gods.
Zoo zweefde men weer in de wolken ; maar aangezien de
aardsche plannen zich reeds met eenige duidelij kheid begonn en of to teekenen, vertoefde men daar niet en besloot
tot het eenige wat overbleef : wachten, op den beganen
grond.
Er is nu een jaar voorbij, van Troonrede tot Troonrede,
en wat is er van den nieuwen koers ? Wie meevaart op
het schip, neemt hem moeilijk waar; en hoewel her het
verbod om tot the mait at the wheel to spreken, niet geldt,
ja de stuurman zelfs spraakzaam genoeg is, ontving men
vain hem nog altijd geen beseheid, tenzij dan dat hij het
roer hou dt en dat het voortaan goed zal gaan. Weet hij zelf
waarheen hij het schip koerst ? Of is het hem genoeg, zoo hij
het zekere klippen voorbij weet to krijgen, waarop het
dreigde to stooten :P

035
Het parlementaire jaar gaf evenmin antwoord. Dit is
geen grief: het spreekt, dunkt mij, vanzelf, dat in dien
`korten tijd, van indiening, last staan behandeling, van eigen
wetsontwerpen nog Been sprake kon zijn. Trouwens, wie
met mij over de slordige wijze zich bedroefde, waarin vbdr
Juni 1901 zelfs zeer belangrijke voordrachten, als wares
het proef ballon s, ontij dig uit enkele departementen werden
opgelaten, die zal niet klagen over het felt, dat het nieuwe
ministerie niet aav stonds het parlement met papieren plannen
0verstroomde.
Twee „groote" wetten werden intussehen behandeld,
indien men de „Beroepswet" (tot nit y oering van art. 75 der
Ongevallenwet) tot de groote rekenen mag. Eenige karakteristiek van den nieuwen politieken toestand kon de
behandeling dezer wet niet geven. Als zwijgende voorwaarde
immers gold, dat aan de Ongevallenwet zelve niet weer zou
wordeu geraakt en zoo was het sociaal-politiek debat van principieelen aard binnen de bescheidenste perken teruggebracht.
Daarbij kwam, dat het stelsel, door de regeering in het
ontwerp Beroepswet neergelegd, maar losj es in elkaar zat
en desnoods geheel eruit gelicht had kunnen worden ; dat
het gehandhaafd wend, hoewel om vooreerst buiten werking
to blijven, was to danken aan de zwakheid der stelsels,
die ter vervan Bing werden voorgesteld. Het was een
pikant schouwspel dr. K u y p e r ten slotte zijn eigen
kaartenhuis op de bouwvallen der tegenvoorstellen to zien
grondvesten ; maar een critisch moment behalve misschien
Coen over de toelating der vrouwen tot de raden van
beroep g esproken werd en links tegenover rechts zich stelde
hood heel dit debat niet.
Anders had het kunnen zijn bij de behandeling der
Militaire Straf en Tuchtwetten. En het leek een oogennu was immers het door den peer M e e s in December
blik
aangewezen gebied betreden of pier de aanhangers van
twee lijnrecht tegenovergestelde wereldbeschouwingen zouden
in botsing komen. De doodstraf door den rechter uit to spreken,
indien het staatsbelang het gebiedend eischt en anders niet, was
den peer H e e m s k e r k met de zijnen een gruwel, een out-
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wijding van het zwaard, door God der overheid in hander
gegeven. Maar de Kamer werkte zich in het doodstrafartikel vast en het werd den beginselmannen beduid, dat
zij hun doleanties tot geschikter uur en plants hadden to
bewaren. Z66 goed gelukte dit, dat ten slotte hun stemmen
aan het ontwerp geschonken werden.
Er waren ook zooveel bij-omstandigheden, dat zelfs de
helderste oogen de hoofdzaak niet meer konden onderscheiden.
De ontwerpen waren maar adoptief-kinderen van het christelijk kabinet; liberalistische ouders hadden ze verwekt. Er
was een liberate professor die ze verdedigde, nu eens neutraal,
dan eens, getart, op zuiver modern-strafrechtelijke overwegingen. Zoodra men zich op het gebied der strafrechtstheorieen ging bewegen, zag ook elk lid der linkerzij zijn
buurman niet even vriendelijk aan. De minister van justitie
beschouwde blijkbaar het gansche samenstel der voorgedragen.
bepalingen als een schoon lichaam, waarvoor hij de zorg
wel had willen aanvaarden, maar welks ziel hem niet aanging. De minister van oorlog bleef strikt militair. De
minister van marine luisterde, luisterde met ongeveinsde
bewondering voor zooveel parlementaire welsprekendheid als
hier werd tentoongespreid. De minister K u y p e r . , was
afwezig, dag aan dag. De peer D e S a v o r n i n Lo h m a n,,
voorzitter der Commissie van Voorbereiding, eindelijk, scheen
met het ontwerp vereenzelvigd en sloeg met ongeevenaard
talent telkens en telkens weer de bruggetj es, waarover de
heeren van rechts zich onschuldige uitstapjes op liberaal
gebied konden veroorloven.
Zal het pas aangebroken zittingj aar den nieuwen koers
in de wetgeving duidelijker teekenen ? In de Troonrede
zijn voor deze vraag vooral de woorden : „meerdere vrijinaking van het hooger en middelbaar onderwijs", „inperking
van vaccinedwang", misschien ook „vervanging van de
Arbeidswet" (Zondagsrust) van belang. Of het wachtwoord
„vrijmaking" weer dan bloot financieele beteekenis zal hebben,.
weten op dit oogenblik, behalve de naast ingewijden, slechts.
de Senaten onzer TTniversiteiten, die het voor-ontwerp van
de reg eering mochten bestudeeren. Mag men de katholiek&
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Tijcl gelooven, dan zal „vaccine-dwang" sleehts komen to
vervallen op de scholen „die er om vragen". De „vervanging" der Arbeidswet is nog een geheel onbekende grootheid.
Men moet dus elders dan op wetgevend gebied speuren
naar teekenen van den nieuwen koers. Vindt men ze
in de wijze, waarop sinds een jaar van het koninklijk ben oemingsrecht g ebruik g emaakt wordt ? Niet vele, geloof
ik. Het is waar, men schijnt bezig een verondersteld tekort
aan anti-revolutionaire en katholieke burgemeesters in to
halen, maar dit geschiedt op over 't algemeen zoo gematigde
wijze, dat de verandering, behalve voor sollicitanten, nauwelijks merkbaar is. Van de voorziening in eenige vacatures
in Hoogen Raad en Rekenkamer kan dit niet worden gezegd, doch de vraag blijft open of de nieuwe regeering,
indien_ zij volkomen vrij was gewest in haar keuze, de besluiten zou g enomen hebben, waartoe een Kamermeerderheid, door den Grondwetgever met to groote macht
bekleed, haar thans dwoug. Een benoeming als die van
den gouverneur van Suriname althans mag daartegenover
op haar credit geboekt worden ; to meer wanneer men zich
herinnert, hoe een tiental jaren geleden een christelijk kabinet
diezelfde hoog e plaats tot tweemaal toe vergaf.
Zou het ook niet kunnen zijn, dat de ministers, haar
gelang zij zich op hun nieuwe zetels meer thuis beginnen
to gevoelen, des to duidelijker gaan indien, dat zij om hun
denkbeelden in wetg eving veer to Legg en en in bestuur to
doers doordringen, niet juist dienaren behoeven van hun
eigen kleiir en richting P Het zou mij niets verbazen, indien
de „liberalistische" ambtenaren, wier passieve weerstand
door de ministerieele pers kort na het optreden van het
nieuwe bewind als zulk een gevaarlijk en bemoeilijkend
element werd geducht, onder het werken den ministers
zelven verbazend zijn meegevallen. De ambtenaren aan de
departementen van algemeen bestuur
indien hun liberalisme al heel sterk sprekend is, wat ik betwijfel zijn zoo
gewend bij den arbeid hun private inzichten aan die van
opvolgende ministers ondergeschikt to waken, dat het voor
hen waarlijk geen groot onderscheid oplevert of er tusschen
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de verschillend genuanceerde liberale hoofd.en eens een antirevolutionair of een katholiek doorloopt. Zij werken de
beginselen of de begrippen uit, die hun van hoog erhand
worden voorgelegd, wetende dat zij in het openbaar lof noel.
blaam daarvoor hebben to wachten.
Het gelukt mij evenmin enkele onschuldige lief hebberij en,
waarover veel gepraat is, aan to merken als ernstig e teekenen
van den nieuwen koers. Zoo heeft het mij g een oogenblik
gegriefd dat ons verzocht werd op Maandag 1 September
de vlag nit to steken ter eere van de Koningin., die den
dag to voren verj garde ; en zelfs zag ik met genoegen, dat
de vrienden van het ministerie zich niet geergerd hebben
aan de hardnekkig e individualisten, die het verzoek in den
wind sloegen en Zondag vlagden,Maandag niet. Zoo heb ik
niet het geringste bezwaar tegen het gebruik van Gods
naam in de Troonrede, waar reeds die naam in de koninklijke
boodschap ter begeleiding van elk wetsontwerp voorkomt,,
alsmede in de titulatuur der Koningin. Zoo zou ik er zelfs
geen bedenking hoegenaamd tegen inbrengen, indien de
nieuwe koers zich wat scherper had geteekend in een bevordering der openbare zedelijkheid door wering van de
vuiligheden, die boek-, plaat- en andere winkels in onze
groote steden ongehinderd voor het publiek, voor onze
kinderen, tentoonstellen. Maar van activiteit in deze richting
heb ik nets bespeurd.
Als ik dus dr. S c h a e pm an 1) hoor zeggen, dat de
huidige toestand onzer Nederlandsche staatkunde zich het
best, het kortst, het klaarst last samenvatten in deze woorden
„wij hebben eene christelijke regeering, gesteund door eene
christelijke meerderheid" dan ben ik geneigd to antwoorden : het zij zoo, maar tot heden openbaart zich diet
omstandigheid voor mijn oog in niet veel anders dan dat
ik enkele hooge regeeringsplaatsen zie bezet door personen,
die ik er liever niet, en ontoegankelijk gemaakt voor personen,
die ik er wel Wilde zien. Het „systeem", dat gij in de
onsamenhangende zinsneden der tweede Troonrede onder1) In de 16de Algemeene vergadering der katholieken in Friesland,.
to Sneek op 21 September gehouden.
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scheidt, houd ik voor een vrucht der in uw poezie gewaardeerde verbeeldingskracht ; maar ook al ligt het waarlijk
daaronder verborgen, dan nog is mij na een jaar
van nauwlettend toezien het specifiek christelijke (of zelfs
het meer christelijke dan voorheen) van dat stelsel niet
klaarder dan de diepe zin van uw groot geluid.
Ik zou dus zeggen dat er waarheid ligt in de soci.alistische sneer, dat sinds de verkiezingen van 1901 de zaak
eenvoudig op denzelfden voet wordt voortgezet. En ik
erken, dat op den duur de sterk democratische neigingen,
die in een deel der anti-revolutionaire partij zich openbaren,
zich niet zullen laten bevredigen door de overweging, dat
de geestelijke goederen van het christenvolk thans in
veiliger handen zijn dan voorheen. Reeds bevelen de lieden
zij het nog in zorgvuldig gewatteerde
van Patrimonium
cooties, in besloten vergadering en samengesteld
de
stoffelijke taken den heeren van de overheid met eenig
ongeduld aan. Reeds organiseeren zich katholieke radicalen
tot ,,vrije bonden", los van de groote „conservatieve" partij.
Reeds wordt een pers-propaganda voorbereid van „christendemocraten, die
gelijk een hunner, mr. T. d e V r i e s,
het uitdrukt aan dr. K u y p e r s beginselen getrouw, ook
onder de coalitie het democratisch ideaal willen vasthouden."
Inmiddels jubileert wel De Standaard elke week over het
roemrijk christelijk jaar, dat een nieuwe aera opende ; maar
haar vreugde is, dunkt mij, niet veel weer dan een nawerking van den overwinningsroes van 1901, culmineerend in
de glorie, dat haar hoofdredacteur Nederland regeeren Bing.
Lau het dan waar zijn, dat alles bij het oude gebleven
is in ons landje en dat het eigenlijk de moeite niet waard
geweest is to veranderen van bewind ? Toch niet.
Er staat sinds Juli 1901 een man aan het hoofd van
ons ministerie, van Wien het nog altijd niet to zeggen is,
of hij een groot staatsman en een wetgevend talent zal
blijken, maar die weer dan iemand in ons land de ei.genaardige gaven, en ook den lust, bezit om zelf middenpunt
to zijn van den politieken strijd. Een reinueur d'idees van
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den eersten rang, die schitterende vonken last spatten voor
de oogen zijner getrouwe volgers zoowel als van hen die
naar politieke traditi.e zijn tegenstanders ziju ; beurtelings,
met voordacht of onopzettelijk, alle aandacht samentrekkend op zijn persoon ; zekere bekoring oefenend op wel
een ieder en Loch door schier elk zijner daden roepend
om critiek. Welnu, in mijn oog is al wat er tot heden van
den nieuwen koers valt waar to nemen , dit : dat het een
K u y p e r-koers is en niets meer. Is er in ooze pers rinds
een jaar iets to bespeurer^ van anti-clericale oppositie ik
bedoel niet tegen de abstracte clericale idee of tegen mogelijke clericale schrikbeelden, maar tegen de „clericale"
regeering? Neen, gan sch de oppositie, voorzoover zij zich
toonde, is anti-Kuyperiaansch. Gelijk men veronderstelt
en met reden dat de voile aansprakelijkheid voor alle
regeeringsmaatregelen van eenig belang berust bij den
premier, zoo is ook tegen hem alle critiek gericht, die zij
uitlokken, ja wordt aan de geringste zijner bewegingen
minstens even veel beteekenis gehecht als aan de principieelste vergissingen zijner ambtgenooten.
De premier nu biedt veel vat aan de critiek der liberale
en democratische pers. Eerstgenoemde geeft hem gees
recht tot klachten ; zij behandelt hem net zeker ontzag ;
maar zij is scherp van gezicht, laat weinig onopgemerkt en
g eeft teikens to verstaan dat Naar afwachtende houding
niet als bewijs van vertrouwen moet worden opgevat en dat
zij nog altijd niet inziet, waarom hij en zijn ambtgenooten
de plaatsen moeten bekleeden, voor Welke zij weer dan een
harer geestverwanten beschikbaar heeft. Overigens komt
haar beoordeeling van wat de nieuwe regeering doet, mij
over 't geheel obj ectief en onpartij dig genoeg voor. De
democratische pers pleegt sterk anti-clericalisme, maar
theoretisch, zonder directe toepassing ; des to sterker naar
mate zij verder naar links staat. In het socialistisch orgaan
zijn „huichelarij" en „volksverdomming" tegenwoordig de
meest geliefde en gebruikte krachtwoorden ; maar fangs de
regeering gaan ze, in hun algemeenheid, peen. Het voorwerp
van directe critiek is dr. Ku y p e r en alleen hij.
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De peer K u y p e r beweegt zich gemakkelij k en g carne,
binnen en buiten onze grenzen. Het mag bijna een symbolisehe handeling geacht worden, dat hij, dadelij k ua het
aan vaarden van zijn ambt, het historisehe torentj e op het
Binnenhof voor een ruimer verblijf verliet. Hij is licht to
naderen en verzuimt zelden de gelegenheid om bij een
plechtigheid, een opening, een jubilee, door zijn aanwezigheid
van zich to laten spreken. Zoo wint hij ook veler geneg enheid en dit is to minder voor hem to versmaden, omdat
persoonlijke sympathie een groot element geweest is van
zijn sucees en zal zijn in het behoud der door hem verworven plants.
Met de waardigheid van zijn ambt acht hij een zeker
vertoon in overeenstemming, ook buiten onze grenzen. 1k
wil het netelig onderwerp der ministerieele reizen pier niet
oprakelen ; slechts even opmerken, dat Been Nederlandsch
minister van onze heugenis door zijn persoon zoovele buitenlandsche pennen in beweging heeft gebracht als hij. Gewoon op
vertrouwelijken voet met de pers to verkeeren, wijst hij niet
g carne een reporter de dear; zelfs stelt hij daarna als onlang s
in het debat over het Adres van Antwoord zijn landgenooten den eiseh rekening to houden met wat vreemde reporters
van zijn woorden en beschouwingen hebben laten drukken.
Middenpunt gevoelt hij zich van de reg eering, voorzoover zij bij de ministers berust ; middenpunt van heel
de anti-liberale meerderheid en van heel het kabinet. Een
concentratie van alle beschikbare krachten binnen zijn eigen
machtssfeer schijnt hem voorwaarde der bestendiging van
den nieuwen politieken toestand. De wijziging van het
Reglement van orde voor den ministerraad, als hoe onbeduidend ook later voorgesteld, was wel kenschetsend voor
de opvatting, die de premier huldigde van zijn stelling in
het ministerie en die zijn ambtgenooten willig deelden.
Die ambtgenooten, heeft dr. S c h a e pm a n in zijn meervermelde rede gezegd, zijn geen bijvoegelijke, maar wel
degelijk zelfstandige naamwoorden. Het is mogelijk, maar
dr. K u y p e r is een woordkunstenaar van den eersten rang,
ervaren als g een ander om zelfs de machtigste en moei-
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lijkste substantieven to rangschikken en to vervormen naar zijn
betoog het eischt. In de meeste der acht departementen het
wend door meer dan een bezoeker waargenomen sehijnt
boven het hoofd van den gastheer een geest to zweven,
die zijn bevoegdheid tot klaar antwoorden en snel zelfstandig
besluiten verlamt. Is ook niet de benoeming van dat antirevolutionaire troetelkind, kapitein I d e n b u r g, een aanwijzing dat ter vervulling van de opengevallen plaats in
het kabinet voor alles gezocht is naar een opvolger van
den gestorven minister, die er roem op droeg zijn politieken
wil volkomen aan dien van den leider ondergeschikt to
hebben gemaakt ?
Wie heeft er aan gedacht, Coen de Nederlandsche
Boeren-nota aan de Engelsche regeering naast warmen lof
ook scherpe critiek uitlokte, den peer Me 1 v ii v an L y nd en to kapittelen wegens die diplomatieke daad ? Wie zou
het ministerie verzwakt geacht hebben door het uittreden
van den peer K r u y s, zoo dezen de gelden waren geweigerd
voor zijn pantserschip ? Wie kan zich niet op de plaats van
den geestigen aristocraat die het departement van Waterstaat
beheert, morgen aan den dag een antler denken, zonder dat
de minste politieke beroering door de vervanging zou worden
teweeggebracht ? Ja, wie gelooft, dat de staatkundig e toestand des lands ook maar eenig szins een g ewij zigd aanzien
zou vertoonen, indien de tegenwoordige titularissen van
oorlog, justitie en financien plaats maakten voor een roomschen generaal, een roomschen advocaat, een roomschen
financier ?
Ook bij de tusschen tij dsche verkiezingen van het afgeloopen jaar speelde het anti-clericalisme ziiet weer de rol
van voorheen. Duidelijk bleek dit in de bijna beruchte
herstemming van Amsterdam IX. Wel is het nog lang
niet zeker, dat voortaan bij de keuze tusschen een lid van
de rechterzijde en een socialist, gene op de stemmen der
liberalen zal mogen rekenen; ik betwijfel althans sterk of het
to Amsterdam gegeven voorbeeld door de liberalen zou gevolgd
worden, indien het ging tusschen een roomsch-katholiek en
een minder sterk sprekende socialistische figuur dan
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mr. T r o e 1 s t r a. Maar toch voor de eerste maal leed daar het
anti-clericalisme der liberalen tegenover hun anti-socialisme
een treffende nederlaag. Een bewijs alweer, eenerzijds, dat
de ervaring van het afgeloopen jaar de vrees voor het
clericaal gevaar verzwakt heeft; anderzijds, dat in dr. K u y p e r
de man gezien werd die, na de periode van liberale bleekzucht, het socialistisch g evaar zou keeren.
Niettemin, meer nog dan een g oedkeuring van of een
berusten iii den K u y p e r-koes, was de verkiezing van den
peer Eijleveld een anti-socialistische manifestatie. Ads zoodanig kan het verschijnsel, dat in de hoofdstad waargenomen
werd, zich herhalen. Een g root deel der liberalen waartoe
ik niet de conservatieven reken, Wier eenige politieke overtuiging „anti-socialisme" is gaan allengs meer begrijpen,
dat zij, van twee kanten bedreig d, in den socialist den
erg step vijand hebben to zien, op wien zij bovendien de
minste kerns hebben een eens verloren zetel to heroveren.
De vrij zinnig -democraten, die zich al scherper tegenover de
liberalen gaan stellen en telkens de socialisten steunen,
zullen tot tijd en wijle dat hun een of meer zetels in de
regeering to beurt mochten vallen, al meer en meer met
dezen de extreme gauche gaan uitmaken. Ret streven om
daarnaast de liberalen tot een centre gauche samen to trekken,
dat als loyale oppositie de tegenwoordige regeering bestrijdt
en Naar steunt tegen de socialisten, terwijl het zich langzaarn voorbereidt om eens het bewind weder to kunnen
overnemen, lijkt mij een politieke idee Welke ernstige overom van beweging waard is. Alleen ontveins ik mij
letselen die van rechts to wachten kunnen zijn, nog niet
eens to spreken de moeilijkheid niet, gelegen in het feit,
dat de zoogenaamde Unie-liberalen volharden in hun beschouwin g van de vrijzinnig-democraten als tijdelijk afgedwaalde schapen, op Wier verzameling in den gemeenen stal
de inspanning aller vrijzinnigen gericht moet zijn. En juist
de liberalen die zoo denken, hebben, misschien de macht
van het getal, zeker hun organisatie voor ; terwijl de zoogenaamde oud-liberalen onder de kiezers in discrediet zijn
geraakt, tijdelijk zeer impopulair zijn, aldus weinig jonge
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krachten tot zich trekkers en zoowel in activiteit als in
propaganda voor hun onsterfelijk principe de vrijheid
als levenswekkend beginsel der staatkunde to kort schieten.
Maar ik dwaal of van den K u y p e r-koers. En dan
dient herhaald, dat het gebeurde to Amsterdam den premier
aanmerkelijke winste gebaard heeft. De aanwinst van een
stem in de Kamer beteekent weinig tegenover de moreele
beteekenis der offcieele goedkeuring van zijn anti-socialistische
politiek door een niet onaanzienlijk deel der liberalen van
de hoofdstad.
Het is bij de machtsaanvaarding van het ministerie
K u y p e r door verscheidene organen gezegd, dat de houding
van de minderheid voor een zeer groot deel zou worden
bepaald door die van de nieuwe meerderheid en van het
kabinet. Geheel daarmede in overeenstemming is wat thans
de vrij zinnig en doen. Zij wachten ; zij kunnen niet anders ;
wat het ministerie doet en wat het laat, dwingt hen er toe.
Van het op touw zetten eener algemeen-kiesrecht-campagne,
ongetwijfeld het taktisch krachtigste oppositie-middel, willen
zeer velen hunner niet hooren. De socialisten zijn begonnen
Naar to ondernemen, aanvankelijk met matig succes. De
vrij zinnig-dem ocraten prij zen Naar bij elke gelegenheid aan,
maar reeds niet meer als de eenige bestaansreden hunner
partij. De Unie heeft de zaak commissoriaal gemaakt en
zal eerlang een schets van een wetsontwerp in het licht
zenden, dat de kiem van nieuw debat en geschil in zich
draagt, maar waarover
naar het oordeel van den hoogleeraar O p p e n h e i m men althans met weer vrucht zal
kunnen praten dan over de schimachtige idee van algemeen
kiesrecht, die door de liberale doctrine niet verworpen wordt.
Het oogenblik, waarop alle partij en ten aanzien van het
kiesrechtvraagstuk wederom beslist stelling zullen moeten
nemen, lijkt mij nog ver verwijderd ; thans brengt dit alleen
wat levendigheid in de kringen, die van een allemanskiesrecht in de eerste plaats een belangrijke toeneming hunner
getalsterkte verwachten.
wachten dus; medewerken onder scherp toezien. Het
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is geboden ; en het wordt ons betrekkelij k gemakkelij k
gemaakt. Ja, het schijnt zelfs wel of de verschuiving der
tarief-herziening tot (op zijn vroegst) het derde jaar van den
„nieuwen koers", bedoeld is om onze gemoederen kalm to
houden. Een rede als die van minister Hart e in de Eerste Kamervergadering van 1 Juli j.1., vol teleurstelling zoo al niet voor
de fair-traders, dan toch voor alle bij protectie direct belanghebbenden, werkt kalmeerend ; men zal voorloopig slechts
hebben toe to zien of de onlang s aangekondigde „nadere
regeling van het suikervraag stuk" den g oeden indruk dien
de rede maakte, bevestigt dan wel met de onverholen zwakheid van des ministers replier in overeenstemming zal zijn.
.Aanda,eht verdient daarnevens dat in de '1'elnps-interviews
met verscheidene Nederlandsche staatslieden over de dwaze
alliantie-quaestie, de hoer T a 1 m a, •ja T r a v a g 1 i n o, in het
zicht van de g evaren eener rogelij ke politieke aansluiting
bij het Duitsehe Rijk, zich bijna als vrijhandelaars lieten
kennen.
Wat dr. K u y p e r zelf betreft, ondanks zijn bewegelijkheid
en alomtegenwoordigheid, heeft hij van wat van zijn bewind
gevreesd of gehoopt wend, noch treffende bevestigiug, noch
afdoende loocheuing tot heden gebracht. Verzwakt is zijn
positie daardoor misschien tegenover de meest democratischgezinden zijner aanhangers, niet in het land. De fortuin
heeft hem in het eerste jaar van zijn rninisterschap niet
g ediend. De dreiging van eon ramp als Nederland door
de zware ziekte onzer Koningin scheen to zullen treffen,
was voor het ministerie een ernstige beproeving . Het verlies van een minister van Kolonien, die een eind op weg
was zich algemeene waardeering to verwerven, niet minder.
Maar wat hij zelf tot nn toe deed, liep in het einde meestal
niet tot zijn eigen schade nit en daar zijn stelling die van
het ministerie dekt, ook niet tot schade van het kabinet.
De Boeren-notes, door het grootste deel der pers toegejuicht,
maar niettemin door velen in het land met een bedenkelijk
hoofdschudden ontvangen, treedt als persoonlijke daad van
dr. K u y p e r in een gunstig licht, nu en de g eneraals en
een onbuig zaam patriot als R e i t z er hem openlijk dank
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voor brachten, ja bekend werd, dat de somber gestemde
vergadering van Vereeniging Lord K i t c h e n e r verzocht
aan ]Bonin gin W ii h e 1 m i n a een betuiging van erkentelijkheid voor Haar bemiddeling over to breng en. Zijn optreden in het Enschede'sehe conflict heeft terecht ontstemming teweeggebracht, omdat hier beiden partijen gelijk
vertrouwen gevraagd, maar ongelijk vertrouwen geschonken
werd; Loch heeft dit aanbod van scheidsrechterlijke uitspraak
een stap op den weg, voor hem door Engelsche
en Fransche staatslieden van naam betreden en bij de
werklieden en bij den middenstaud, die om hulp voor haar
nooden tot hem opziet, verw achting en gewekt we] ker bestaan
de duurzaamheid van zijn bewind slechts kan versterken.
Het is hem gelukt de alliautie-g eruchten, die groote ergernis
gaande gemaakt hadden, wat last maar toen ook geheel to
smoren. De beweging, tegen een onvoldoend toegelichte
wijziging der Arbeidswet (de zgn. „speetwet") ontstaan, is door
de overstelpende massa argumenten, die de Memorie van
Antwoord bevatte, gestuit ; hoewel de oppositie in de Tweede
Kamer tot de eindstemming toe voet bij stuk hield, is de
beschuldiging dat hier, tegen het belang der kleine luiden
in, een gevaarlijke aanslag op de beginselen der Arbeidswet werd gepleegd, onhoudbaar g ebleken. Eindelij k heeft
de waarlijk geniale uiteenzettiug der voorgenomen hervorming van het technisch onderwij s in de toelichting van
Hoofdstuk V der Staatsbegrootiug dr. K u y p e r een --- voor loopig nog half-literair
succes bezorgd, waarvan de vol tooiing door zeer velen ook van zijn tegenstanders warm
begeerd wordt.
Al kan dan ook naar den hoofdinhoud der in de tweede
Troonrede aangekondigde wetsontwerpen nog slechts geraden
worden, na het boven opgemerkte zou ik durven zegg en,
dat zoolang dr. K u y p e r dáarmede het parlement aan het
werk weet to houden, de aaneensluiting der heterogene
meerderheid waarop zijn macht berust, verzekerd blijft. 1k
speur zelfs een toeleg bij den premier ozn op deze wijze
het vierjarig wetgevend tijdperk in betrekkelijke eensgezindheid door to komen, ten einde bij de stembus van 1905
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de klinkendste aanbevelingen aan het kiezersvolk to kunnen
voorleggen om het kabinet, dat van zijn rijk werkprogram
dan nog maar een klein gedeelte en van zijn gecombineerd
beginselprogram zoo goed als nets verwezenlijkt zal hebben,
in staat to stellen thans aan zijn hoofdtaak zich to wijden
en wie weet ? christelijke democratie to bevredigen
naar Pruisisch-autoritair model. Daarin ligt een gevaar,
dat mij huiverig zou maken voor medewerking aan eenige
versterkin g der meerderheid, al is het to voorzien, dat een
zoodanige „nieuwe koers" enkele hares elementen buiten
Naar verband zou drij ven. Een groep als die van den heer
D e S a v o r n in L o h m a n, welke met de christelijk-historischen de nauwste betrekkingen onderhoudt, zou zich in die
richting niet later. voortstuwen. Anderzijds wie gelooft
niet, dat dr. K u y p e r de ure zegenen zou, waarin hij de
hulp van broeder Lo h m a n voorg oed missen kon 7
Brak dat oog enblik aan, dan, geloof ik, zouden wij ons
voor een geheel nieuwen toestand bevinden, die sommige
liberalen misschien hun op den heer B ij 1 e v e 1 d uitgebrachte stem zou doen betreuren. De roomschen zullen
dr. K u y p e r steunen, zoolang het maar even gaat ; hun
kans om INederland zonder bondgenooten to regeeren is
nul en de naaste bondgenooten zijn (ondanks zekere radicale
neigin gen, die trouwens ook in het roomsche kamp zelf zich
openbaren) dr. K u y p e r met zijn calvinisten. Mocht immers
eenmaal de meerderheid erin slagen zich van vrij-antirevolutionaire en christelijk-historische pulp onafhankelijk
to maken, dan zou dit allereerst een aanzienlijke versterking
van den roomsch-katholieken invloed op en in het alsdan
waarschijnlijk spoedig gereorganiseerde kabinet ten gevolge
hebben. om van andere gevolgen, die voor de liberalen al
even weinig aanlokkelijk zouden zijn, niet to spreken, zou
dan sneller en beslister op het pad naar het protectionisme
worden voortgeschreden dan thans mogelijk schijnt. Werden
de roomsch-katholieken op dit en andere punters bevredigd,
dan zouden zij zeker de eigenlijke K u y p e r-fractie, die van
staatsdwang en staatszorg minder afkeerig is dan blijkens
veel van zijn oude en nieuwe plunj e
Naar hoofdman,
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niet beletten aan haar staats-socialistische neigingen den
teugel to vieren. Zou dr. K u y p e r dien aandrang kunnen
beperken? Zou hij het willen ? Ik geloof het niet.
Op de Eerste Kamer zal men wel doen voor zulk geval
niet al to veel verwachtingen to bouwen. Waarschijnlijk
zal zij in 1905 reeds „om" zijn. Bovendien zijn de uitnemende liberale krachten die zij bevatte, door dood en vrijwillig heengaan reeds nu aanmerkelijk verzwakt. Stemt
het bij voorbeeld niet mismoedig, dat binnen het tij dsverloop
van enkele maanden onze senaat zijn gansche beteekenis
voor de koloniale politiek eens zijn gloriP verloren heeft ?
Aan deze beschouwingen ontbreekt de conclusie, met
name betreffende hetgeen de naaste toekomst voor de
liberalen bevat. Er is onder hen een nog half bedekte
gisting ontstaan, die eenmaal tot een of meer nieuwe verschuivingen en formaties kan leiden van de bestanddeelen
der half ontbonden
maar daarom nog allerminst ten
doode bestemde liberale partij. Voor hen, CTnie-liberalen
of niet, is de politieke toestand thans moeilijker dan ooit ;
hun beste troost is voor het oogenblik, dat zij tot de minderheid behooren.
De meerderheid, haar voortbestaan zoowel als haar
politiek succes, hangt voor een onberekenbaren tijd van e^nen
man af, dr. K fly p e r. Hij dekt haar onvoldoende regeer
krachten, haar geniis aan samenhang en eenheid van doel,
haar grove onhandigheid (het amendement d e W a a 1 M a1 e f ij t bij de behandeling der Militaire Straf- en Tuchtwetten !) door zijn persoon. Men denke zich voor een oogenblik hoe het met haar gesteld zou zijn, indien hij plotseling
van het tooneel verdween !
Wat ook de toekomst voor de „liberale partij" in zich
verborgen houdt en dat het eens weer een aandeel in
de regeering des lands zal zijn, houd ik voor zeker voorshands heeft zeker niet &n van haar groepen reden om to
wenschen, dat zulk een verdwijning nabij zij.

Feministische pleidooien
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Jhr. Mr. H. SMISSAERT.

Het Ontwaken der Vrouw, door Mrs.
Frances Swine`, vertaald door Martina
(i. K r a m e r s t). - Almelo. W. H i l arius Wzn.
Vrouwenwerk in Nederland, door A nn a
Po I a k. - Groningen. J. R o me ii n g h.

I.
Er is tusschen de beide boeken, welker titels hierboven
zijn afgeschreven, weer dan een kenmerkend onderscheid,
dat zich reeds openbaart nog voordat men van den inhoud
heeft kennis genomen : de Engelsche schrijfster noemde
Naar werk: Het Ontwaken der Vrouw en gaf reeds
daardoor aanstonds to kennen dat zij Naar onderwerp zoo
algemeen mogelijk wilde behandelen ; reader werd dit onderstreept in den sous-ire: „of de rol der Vrouw in de Evolutie
der Menschheid". A n n a P o l a k wijdde Haar aandacht
aan Vrouwenwerk in Nederland; zij specialiseerde
en localiseerde dus het groote vraagstuk binnen de grenzen
1) De vertaa] ster, hoewel hopend dat de krachtige opwekking der
schrijfster aan de vrouwen ook in Nederland weerklank sal vinden, verklaart in een bijschrift dat zij „niet alle beweringen der schrijfster op
„wetenschappelijk en moreel gebied kan onderschrijven".
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van de quaestie wat er to zeggen valt over werk door
vrouwen en dat wel in het bij zonder ten onzent ; meer
bescheiden omschreef zij haar boek als biedende „beschouwingen over eenige zijden der vrouwenbeweging". Doch er
is weer: Mrs. S w i n e y koos als motto de woorden van
W a l t `v h i t m a n: „Be not ashamed, women, your privilege encloses the rest, and is the exist of the rest; -- you
„are the gates of the body, and you are the gates of the
„soul." En wij voelen ons daardoor reeds voorbereid op een
verheerlijking van „de" Vrouw..... De Groningsche schrijfster ontleende aan M u 1 t a t u ii deze woorden : „De ziel
„des menschen groeit niet van het loon, inaar van den
„arbeid, die het loon verdient". En wij levee reeds dadelijk
min de verwachting, dat de moreele zijde van het vrouwenwerk weer dan de materieele in deze bladzijden op den
voorgrond zal worden gesteld. — Eindelijk is ook niet
dit verschilpunt teekenend ? — „Het ontwaken der vrouw"
is versierd met het portret der vrouw, die dit reveil aankondigt, met het beeld (schier ten voeten nit) van een zeer
elegant gekleede, mooie, nog jonge, intelligent-uitziende
dame, staande in een serre to midden van palmen, met een
waaier in de handers. Het Groningsche boek onthult ons
de trekken van de auteur niet; gij moogt u haar denken
zooals ge wilt, wits ge maar niet verzuimt kennis to nemen
van wat zij u to zeggen heeft.
Krijgt men dus door den ietwat pompeus en tegelijk
strijdlustig klinkenden titel, door den veelbelovenden ondertitel en door het eigenaardig motto van Mrs. S w i n e y 's
boek reeds dadelijk den indruk, dat ons pier dubbel-overgehaald feminisme zal worden voorgezet, nauwelijks heeft
men ook maar het eerste hoofdstuk gelezen of die indruk
is ten volle bevestigd. Wat ons pier voor oogen gesteld
wordt, is als een apotheose : de vrouw in de wereldgeschiedenis ; de vrouw, die verreweg en in alle opzichten de
m.eerdere is van den man, maar die door alle eeuwen heen
smadelijk en snoodelijk door den man onderdrukt is; de
Vrouw, eenige draagster van al wat goed is en schoon,
van al wat liefelij k is en wel luidt..... Wel spreekt de
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'schrijfster zichzelve sours tegen, wel geeft zij van enkele
waarheden ook de keerzijde, wel neemt ze straks weer met
de eene hand even compleet als zij zooeven mildelijk met
de andere hand heeft gegeven. Maar de doorgaande strekking
is Loch weergegeven in dit gene: de vrouw het suptrieure
schepsel en dus bestemd tot redding der menschheid. Een
overweldigende vracht van aanhalingen en bewij splaatsen
staat de schrijfster ten dienste om to staven al wat zij
beweert (en dat is niet gering !). Weigert ge op gezag van
Mrs. S w i n e y to gelooven dat „alles wel beschouwd de
„man missehien wel een minder ontwikkelde vrouw is",
zie „The Evolution 'J Sex" en buig deemoedig het hoofd.
Wil het er bij u niet voetstoots in dat „mannetjes rudi,,mentaire vrouwtjes zijn", het gezag van den Duitschen
natuurvorseher At t r e c h t wordt to hulp geroepen om het
u to leeren. En hoe wilt ge nog twijfelen ' „De natuurweten„schap heeft bovendien bewijzen in overvloed geleverd, dat in
„de geheimzinnige evolutie der seksen, het manlijk element
„oorspronkelij k niet bestond en bij zijn eerste verschijning
„slechts.... was... een onnoodig natuurproduct." Ga
tot de natuurwetenschap, o „peer der schepping" en word
wijs en nederig van harte ! Leer het verstaan : de rechtopgaande gang van den mensch is physiek zijn grootste
triomf over de rest van het dierenrijk en (erken het maar !)
„het is bewezen, dat bij die verandering de vrouw den weg
,,gewezen heeft". Pat bewijs ligt immers voor de hand:
„zoo buigt bij v. een man, die vermoeid is van lang wandelen,
„van zelf voorover en laat beide handen op zijn stole
„rusten, en zoo keert hij onbewust terug tot den steun,
„dien de voorpooten van het viervoetig dier geven ; de
„neiging der vrouw daarentegen is zich op den grond nit
„te strekken en den ruggegraat recht to houden in plaats
,,van dien to buigen." Komt ge nu aan met de waanwijze
opmerking dat de vrouw wellicht daarom meestal niet op
een stok steunt, omdat zij gewoonlijk zonder stole uit wandelen gaat en durft ge de vraag to stellen of de neiging
om zich op den grond nit to strekken niet dierlijker
schijnt dan het rechtop blijven staan (zij het met gebog en
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ruggegraat en leunende op een stok), dan zijn er nog
wel andere argumenten in petto : „Zoo ook zitten mannen
„liever op een hoogen stoel, niet omdat hun beenen langer
„zijn dan die der vrouw, want vaak zijn ze korter, maar
„opdat de drukking op de kniegewrichten, die zich door
„lang staan doet gevoelen, verminderd zou worden. De
„vrouw daarentegen kiest een lagen stoel, niet omdat de
„len gte van haar lichaam geringer is dan bij den man,.
„want vaak is zij larger, maar om den druk weg to nemen
„van het on dereind van den ruggegraat door een leunende
„houding aan to nemen". En geeft ge u nu nog niet gewonnen, dan moogt ge er H a v e lo c k E 11 i s op naslaan ;
die zal u leeren dat het bekken van den man lager ont-wikkeld is dan dat der vrouw en „weer dierlijke trekken
„bewaart."
In het bovenstaande zijn maar enkele grepen gedaan
nit de eerste zeven bladzijden van het lijvig boekdeel, dat
er meer dan 380 bevat. Zoo ge niet hierdoor reeds over
tuigd mocht zijn van de superioriteit der vrouw, wachten
u nog heel andere bewijsgronden. Ads ge de schrijfster
maar volgt, zult ge leeren inzien, dat zelfs wat aanvankelijk
tegen die superioriteit scheen to pleiten, wel beschouwd
juist het meest afdoend argument daarvoor is. En ge zult
aan de overmacht van het betoog niet ontsnappen. Luister
slechts : Er worden minder vrouwelijke dan mannelijke
monstruositeiten geboren. Een overtollige (achtste) ribbe,.
die onder de lagere apen normaal is, wordt tweemaal zoo
vaak bij mannen als bij vrouwen aangetrofen. Doodgeboren
kinders zijn vaker jongens dan meisjes. Physiek heeft de
vrouw grooter taaiheid en volhardingsvermogen. „Wanneer
„wij de hooge taak der hersenen bestudeeren, zien wij dat,
„wits goed door opvoeding ontwikkeld, de hersenen der
„vrouw betrekkelij k in omvang en gewicht gelij k zijn aan
„die van den man en somtijds die zelfs overtrefen." Idioten
komen overal meer onder mannen dan onder vrouwen voor._
Buitengewoon genie mag misschien nitsluitend het deel
zijn van den mannelijken geest, maar immers leert H a v e-1 o c k E 11 is dat het genie beschouwd moet worden ala
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,,een aangeboren organische abnormaliteit" en dus.....
toch een „bonne marque" voor de vrouw! De statistiek
bewijst ook, dat de heftiger en ongeneeslijker vormen van
krankzinnigheid weer onder mannen voorkomen. Trouwens,
de zooeven nog genoemde H a v e lo c k E 11 i s heeft het
immers gezeg d : „de natuur heeft Naar best gedaan om de
„vrouwen gezond en blij to maken en heeft over 't geheel
„de mannen maar een beetje in 't wild laten opgroeien" ! !
En wilt g e nog weer? De vrouwen zien beter dan mannen.
De gehoorzin moge ongeveer in gelijke mate aanwezig zijn
bij beide seksen, dock doofheid is stellig meer algemeen
onder mannen dan vrouwen. De tastzin heeft ontwijfelbaar
een hooger trap van volmaking bereikt bij de vrouw dan
bij den man. De vrouwen zijn minder gevoelig voor pijn.
De smaak en de reuk zijn fijner ontwikkeld bij.... den
man; j awel ; maar.... (toch weer een „bonne marque,' voor
de vrouw!) „bij onderzoek naar de betrekkelijke waarde der
,,zinnen op physiek en aesthetisch gebied kan men onmid„dellijk toegeven dat de smack en de reuk het laagst
„staan en uitsluitend wortelen in de dierlijke natuur van
„den mensch." En worden de vrouwen dikwerf geplaagd om
haar lief hebberij voor zoetigheid... „zie ! de wetenschap
„toont aan, dat de invloed van suiker op het gestel van
„het grootste belang is voor spierkracht en voorkomen van
„vermoeidheid" (dus toch ook nu weer een „borvrne marque"!).
Zoo wijst met zekerheid de natuur (aan de vrouw!) de
beste, gemakkelijkst verkrijgbare en minst kostbare voeding
aan „en als de afg etobde werkster haar slap veel to zoet
„kopj e thee drinkt, dan neemt zij feitelijk het beste opwek„kingsmiddel voor haar vermoeid lichaam, dat de aller„nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen zouden kunnen
.,,aan de hand doers" ('t is waar, die werkster is een vrouw !). 1)
1) De schrijfster laat hierop dit volgen : „Daarenboven, hoe opval„lend voor den denker, die gelooft aan historische evolutie is de onmis„kenbare tusschenkomst der voorzienigheid ten einde aan het Angel„saksisch ras de oppermacht to verzekeren. De vrijhandel heeft reeds een
,,halve eeuw lang de suiker in Groot-Brittannie goedkooper gemaakt, dan
„op elke andere markt ter wereld, en ze zoodoende onder het bereik der
,,armste inwoners gebracht". — Onthouden wij ons hier van commentaar !
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Maar het aangehaalde (alles nog maar uit het 1 Ste Hoofd
stuk, dat over „het physiek gestel der vrouw" handelt) is zeker
wel genoeg geweest om to doen zien hoe een beschaafde
vrouw in Engeland „dat menschelijkerwijze gesproken aan
„den spits der beschaving staat", oordeelt over de vrouw
en hoe over den man; genoeg ook om den term „dubbel
overgehaald feminisme" to rechtvaardigen en in het licht
to stellen hoe titel, onder-titel en motto van dit werk
volkomen bij den inhoud van dit eerste hoofdstuk passers.
Doch volgen wij de schrijfster verder in haar betoog, waar
zij „de psychologische eigenaardigheden der vrouw" bespreekt
en daaruit hare conclusies trekt ; wij zullen zien dat deze
conclusies niet steunen op de praemissen.
Na het boven reeds geciteerde, zal het niemand meer
verbazen Mrs. S w i n e y to hooren beweren dat bij de
bestudeering der specifiek-vrouwelijke eigenschappen juist
b ij d e v r o u w worden aangetroffen de voornaamste qualiteiten, die heden ten dage beschouwd worden als de eerste
factoren der hoogere beschaving en der zedelijke evolutie
van den meusch. En mag men L e t o u r n e a u gelooven,
dan ontkiemden alle hoofddeugden van het maatschappelij k
leven het eerst in het hart der vrouw. Al wat de mannen
zijn, hebben zij aan hun moeders to danken. Heeft een
man talent van organisatie en bekwaamheid in het leiden
der staatkunde zijner natie ten Loon gespreid hij had
dat geleerd door het wijs, tactvol, methodisch en zuinig
beheer der huishouding door zijn moeder. Het geduldib
lijden der vrouw heeft Naar kroost een ingeschapen mood
doen verwerven ; zoo is de buitengewone heldenmoed van
den noon niets dan de afschaduwing van den normalen en
daarom niet erkenden heldenmoed der moeder. Het is.
waar, de vrouw is ongeschikt tot georganiseerd gemeenschappelijk handelen; de vrouw strijdt voor een individu,,
maar zelden lang voor abstracte rechten ; zij weigert wat
Naar lief is to offerers voor een idee ; de vrouw is dus -zegt Mrs. S w i n e y weer onaf hankelijk en individualistisch dan de man en .... dit juist bewijst opnieuw Naar
meerderheid : immers onder de redelooze schepselen scholen.
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de zwakkere dieren samen ; hoe hooger ontwikkeld, hoe
weer zij voorkomen in kleinere groepen of enkele paren
en de bovengenoemde eigenaardigheid der vrouw (haar ongeschiktheid tot georganiseerd handelen, haar ongeneigdheid
om to strijden voor een idee) bewijst dus dat zij tot een
hoogere evolutie behoort..... ! Ge ziet, we zijn nog
steeds in het systeem der „bonnes marques" door dik en
dun. Doch laat ons over het bovenstaande niet redeneeren
en daarvan alleen ter wille der curiositeit kennis nemen.
Wat verwacht deze schrijfster van de vrouw voor het
menschdom ; wat is de ware roeping der vrouw :' De vrouw,
ZOO lezen wij in wordden, die menigeen zonder voorbehoud
zal willen c,nderschrijven, de vrouw zal „haar ware roeping
„vinden in het langzaam ontwikkelen van eehte zedelij kheid, in
het p-red iken der ehr'istelijke zedeleer, ook door de praktij k".
Doch wie de „ware roeping" der vrouw aldus omschrijft,
erkent daarmede dat zij tot het bereiken van dat verheven
duel zal moeten voorg aan in het geven van een voorbeeld,
zal moeten streven haar de praktijk van alle „christelijke
en maatschappelij ke" deugden en de wereld zal moeten
hervormen door de menschen beter to doen zijn. En wat
heeft daarmede het verstand, wat kiesbevoegdheid en verkiesbaarheid to maken ? Toch beschouwt deze zelfde schrijfster het recht der vrouw om zitting to nemen in het
Parlement niet slechts als een „eer" (die haar wellicht in
de toekomst is weggelegd), doch ook als „een kostelijke en
„machtige gave". En na deze appreciatie ten beste to hebben
gegeven, zegt zij: „ik herhaal het, dat de zedelijke toekomst
,,van ons geslacht grootendeels of hangt van de verdere
„etbische ontwikkeling der vrouw". De e t h is c h e ontwikkeling... maar wat hebben daarmede de staatkundige
bevoegdheden der vrouw uitstaande ? En hoe kunt zij
ijveren voor die staatkundige bevoegdheden, waar gij zelve
blij k geeft zoozeer to duchten dat zij misbruikt zullen
worden ? Immers, hoe superieur de vrouw ook moge wezen,
in het verstandelijke staat zij bij den man ten achter. Dat
althans schijnt de meening van Mrs. S w i n e y to zijn;
, ;schijnt", want haar uitspraken ten deze zijn niet vrij van
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onderlinge tegenstrijdigheid. In Hoofdstuk I hebben wij
Naar hooren concludeeren dat „wits goed door opvoeding
„ontwikkeld, de hersenen der vrouw betrekkelijk in omvang
„en gewicht gelijk zijn aan die van den man en somtijds
„zelfs die overtreffen". In Hoofdstuk II heet het: „tot
„nog toe staat de meerderheid der vrouwen verre beneden
„de manners in verstandelijke ontwikkeling." Wordt dan
de voorwaarde der goede ontwikkeling van de hersenen
door opvoeding niet vervuld ? Tocb wel : „de vrouwen in
„Groot-Britannia en Amerika en in de meeste Britsche
„kolonien krijgen een opvoeding, die strookt met de beste
„vermogens van elk individu, en onder de meeste natien
„op het vasteland staan de vrouwen niet ver beneden het
„Angelsaksische peil." Toch zullen de vrouwen „een ont„zettend langen weg moeten afleggen eer zij, als geheel,
„gelijk staan met het sterker geslacht" ; daarom zal de
vrouw „niet op zuiver verstandelijk gebied met den man
„wedijveren of met hem samenwerken in weten.schappelijken
„arbeid ; zij mope missehien den gemiddelden standaard van
„den middelmatigen gestudeerden man bereiken, en dien in
„sommige gevallen overtreffen maar het is niet waarschijnlijk,
„dat zij zich boven hem zal verheffen in zijn speciaal
„geestelijk werk." Immers „is het onwaarschijnlijk op zuivere
„anatomische gronden met betrekking tot de wezenlijk
„verschillende samenstelling van de hersenen van manners
„en van vrouwen, dat vele vrouwen de mannen in ver„standelij ke gaven zullen evenaren, veel minder hen in de
„schaduw stellen. De vorming harer hersenen laat zulk
„een verstandelijke gelijkheid niet toe, dan ten koste van
„bepaald vrouwelijke hoedanigheden, het geniis waarvan
„de vrouwen onberekenbaar leed zou berokkenen". De
„anatomische grond" wordt dan aldus geformuleerd : „de
„bloedtoevoer, die bij den man gericht is naar die deelen,
„waar de wil, de kennis en het ontstaan der denkbeelden
„zetelen, is bij de vrouw meer gericht naar deelen, die een
„voorname rol spelen in gevoelsaandoeningen". Bij de
vrouw is dus het gevoel, bij den man het verstand meer
ontwikkeld.
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Wanneer men nu uit de (niet alle eensluidende) nitspraken dezer schrijfster omtrent het intellect bij man en
vrouw vasthoudt aan die, Welke zij klaarblijkelijk zelve de
meest onbetwistbare acht als steunen de op anatomische
gronden ; wanneer men voorts bedenkt dat voor het „speciaal
„geestelijk werk" in het Parlement alleen g eschikt zijn
individuen, bij wie de bloedtoevoer gericht is naar die
deelen, waar de wil, de kennis en het ontstaan der denkbeelden zetelen ; dan zal men allicht concludeeren dat verkiesbaarheid voor de Volksvertegenwoordiging ligt buiten
de uatuurlijke sfeer der vrouw, ja, een verkrachting zou
zijn der anatomisehe voorbeschiktheid van de vrouw tot
een g evoelsleven, die zich wreken zou door de vrouw hoedanigheden to d.oen derven, welker ggemis haar onberekenbaar leed zou berokkenen. Zegt men met deze schrijfster:
„zal de vrouw met den man de zorgen en voordeelen van
„openbare betrekkingen deelen, dan moet zij niet tevreden
„zijn, eer zij de beste mannen evenaart in het overwiunen
„van de moeielijkheden, die aan staatkundig e en burg er„lijke rechten verbonden zijn"; en acht men het met
Naar (op de bekende anatomische gronden) onwaarschijnlijk
„dat vele vrouwen de mannen in verstandelijke gaven zullen
„evenaren" ; dan m o e t men weI concludeeren dat niet
in die richting de ware roeping der vrouw kan geleg en.
zijn. En aan Naar uitspraak dat die ware roeping to vinden
is ,,in het langzaam ontwikkelen van echte zedelijkheid"
voegt men dan in gedachte toe: wits buiten het Parlement !
Intusschen, wij zullen later nog gelegenheid to over
hebben om de beweringen der schrijfster op het stuk van
vrouwenkiesrecht ter toetse to brengen ; het boven weergegeven.e moge slechts worden beschouwd als een proeve van
Naar eig enaardigen betoogtrant, die straks weer het om g ekeerde
schijnt to demonstreeren van wat juist zooeven met vuur
was verdedigd. Een proeve, want slag op slag treft ons
dit zeer bijzondere. Telkens weer is men geneigd de
schrijfster in de rede to vallen en Naar toe to roepen :
dock niet
,,Haar hoe heb ik het nu met u :'" Daardoor
is „Het Ontwaken der Vrouw" een vei
daardoor alleen
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bijsterend boek, dat men leest.... ik zou haast zeggen,
met opgetrokken wenkbrauwen, omdat men niet ophoudt
zich to verbazen over alles wat Mrs. S w i n e y beweert en
poneert, omdat men telken s op nieuw ziet aankomen dat
zij de stelling gaat omkeeren en het tegendeel in het licht
stellen. De meest tegenstrij dig e verklaringen kan men in
dit lijvig boekdeel vinden en het ware geen ondankbaar
werk een bloemlezing samen to stellen van de vlak-tegenovergestelde opinies, die Kier alle met even groote beslistheid worden verkondigd. Wanneer de schrijfster in Naar
retrospectieve beschouwingen zoover teruggaat, dat zij ons
spreekt over „de vroegste overleveringen en g odsdiensten
„uit voorwereldschen tijd tot ons gekomen uit de mist
„der eeuwen" en over ;,de sterkste van het dierlijk instinct
„bij den voorhistorischen man", verklaart zij na een
theologisch-philosophische uitlegging der paradijs-geschiedenis ten beste to hebben gegeven
: „de mannen hebben
„de vrouwen nooit zoozeer verlaagd, als zij zichzelve verlaagd
hebben". Later volgt daarop : „de man ts wezenlzj k zooals de
„vwuw hem maakt en op Naar rust de verantwoordelijkheid_

„van de helft zijner zonden". verder op (altijd :nog in hetzelfde hoofdstuk !) heet het: „De verhef ng der vrouw kan
,,slechts door moreelen voorurtgang van dem man tot stand
„komen". En twee bladzijden later klinkt het woord van
Mrs. S w i n e y: „0p de vrou'wen, ik herhaal het, op de vrouwen
„alleen rust die enorme .p licht het menschdom to bevrij den
„van den verschrikicelij ken geesel... ."; „zij [de vrouwen]
„moeten de bron des levens zelf rein maken en de manner
„ondanks hen zelve redden".

Ra, ra, wat is dat? En het wordt er niet beter op,
wanneer de schrijfster, eindelijk tot Naar onderwerp komend,
over het huwelijk spreken g aat. Haar feminisme blij kt van
het huwelijk op zichzelf niet afkeerig. De vrouwen „moeten
„haar roeping aanvangen in de allereerste betrekking der
„vrouw tot de andere sekse ; n.l. in die van echtgenoote".
Door het huwelijk moet de vrouw den man verheften,
immers „door het huwelijk stijgt de man hooger dan de
,,vrouw; hij verheft zich tot haar standpunt." M a a r ... .
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„het is waarschijnlijk, dat naarmate de vrouw weer Naar
„intellectueele krachten ontwikkelt...., zij steeds grooter
„tegenzin tegen het huwelijk zal toonen als enkel een
„openbaring van dierlijken hartstocht" .... Vraag : wanneer
de intellectueele ontwikk.eling der vrouw haar leidt tot dat
inzicht, hoe zal dan de „new woman" ooit Naar roeping
lan.gs dien weg aanvangen ? Hoe zal ooit het huwelijk
louterend en verheffend op den man werken, wanneer „de
„betere opvoeding en verstandelijke vooruitgang der vrouw
„door een natuurwet van de ontwikkeling der menschheid
„het werkzaamste middel tegen de overbevolking der wereld
wordt " En indien het waar is dat „individueele ontwikkeJing der hoogste g eestesbesehaving een overeenkomstige
„mate van eigen wil en karakter medebrengt, die in vele
„gevallen in strijd is met de beperkingen en zelfverlooche.,ning, die ona fscheidelij k aan het huwelijk verbonden zijn",
hoe zal dan de vrouw, die als echtg enoote „ons ideaal
,,nastreeft" ook „de echtelijke onderworpenheid" kennen,
die de schrijfster Loch van Naar vordert ? Eindelijk : wanneer
Mrs. S w i n e y, een blik in de toekomst slaande, zeg gt dat
„in een ideaal huwelijk man en vrouw zullen samenwerken
.,als elkanders aanvulling ; elk van hen zal het beste, dat
,,in den antler is, to voorschijn roepen en elk zal edelmoedig
„de superioriteit van den ander erkennen in de eigenaardige
„gaven en bekwaamheden der andere sekse, zoodat zij in
„waarheid wederzijds afhankelijk van elkander zullen zijn
„in alle verhoudingen van huiselijk, maatschappelijk en
„politiek leven" ; dan dringt zich de vraag op of zulke
„ideate" huwelijken niet thans reeds bestaanbaar zijn en
ook wel bestaan en of de vervulling van dat ideaal naderbij
g ebracht zal worden door de vrouwen to leeren dat zij in
alles de superieure wezens, en de manners de stief kinderen
der natuur zijn a Doch het is waar, dat, standpunt was nu
alweer door de schrijfster verlaten ; zij had ons nu verkondigd dat de toekomstige „gelijkstelling der seksen" niet
zou beteekenen „g elijkheid van dezelfde gaven", maar een
„gelijkwaardigheid van verschillende krachten"! Die „gelijk.,waardigheid van verschillende krachten" klinkt ww el gansch
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anders dan de in de eerste hoofdstukken gegeven karakteristiek
van den man als het lagere, dock steeds de vrouw overheerschend wezen, maar zijn we het er al niet over eens
dat men Mrs. S w i n e y haar beminnelijke inconsequenties
moet vergeven P Trouwens, de vrouwen (zoo zij op dergelijken
uitbundigen lof gesteld zijn!) kunnen gerust wezen : straks
zwemmen wij weer in de panegyriek der Vrouw. Het staat
immers vast dat „alle sociale en industrieele vooruitgang,
„waarop de moderne beschaving rust, voor een groot deel
[o, die lieve bescheidenheid !] „te danken is aan de vinding„rijkheid en de eenvoudige hulpmiddelen van de eerste
„vrouwen, aan de ruwe, onbeschaafde moeders van dit ge„slacht". Vast staat immers evenzeer dit : „de kiemen van
„de hoogste beschaving werden geboren in het bedrijvig,
„practisch brein van de eerste vrouw, de voorloopster van
„elken handel, iedere industrie, en iedere sociale functie,
„die de menschheid heeft opgeheven, stap voor stap, tot
„het hoogste en beste." Heeft niet prof. M a s o n „de gegronde
meening" geuit dat de menschheid het ontstaan, de verspreiding en bewaring der taal aan de vrouw to danken
heeft ? De vrouw heeft het vuur ontdekt; de vrouw vond
de eerste beginselen van harmonie, muziek en zang. Zij
was de eerste pottebakster, de eerste weefster, de schepster
van smack. „De practische kennis der voorhistorische
„vrouw van scheikunde wordt weinig geapprecieerd door
„de wetenschappelijke mannen van dezen tijd". [Het zijn
dan ook mannen !] De vrouw was de eerste geneeskundige,
bontwerkster, harnasmaakster, schoenmaakster, tentmaakster,
verenborduurster. De vrouw temde het wilde beest tot
huffs- en la^tdier. Enz. enz. enz.... En de man met zijn
gelijkwaardige, dock versehillende krachten ? De man bleef
in deze worsteling op eels afstand, totdat zijn eigen, trage
eerzucht geprikkeld werd tot wedijver ,,en toen bleek hij
„met weer tijd to zijner beschikking dikwijls in staat de
„industrieele en artistieke triomfen zijner zwoegende helpster
„te overtreffen". O p een, de schrijfster wil „geenszins de
„pogingen en overwinningen van den man in die zelfde
,,richting verkleinen of berispen". Verre van dien. Maar
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de man had weer tij d, ziet ge ; dock aan de vrouw hebben
w1j to danken „het begin van den socialen staat, en de
„eerste weifelende schreden naar een hooger leven, en de
„eerste ontwikkeling van vele deugden". Het zijn echter
de huiselijke zorgen geweest, die het streven der vrouw in
het zoeken van hooge intellectueele bekwaamheid hebben
beperkt en gekortwiekt. De huiselij ke zorgen, ... ach ja,
de vrouw had geen tijd meer, en de man wel. Daat was
het. Maar Loch gelijk immers prof. O t i s M a s on
g ezegd heeft : „het g ausche sociale g ebouw is opgericht
,,rondom de vrouw"!
En zoo gaat het door. Het hoofdstuk over „de vrouw
als moeder" vangt aan met eeu lohied over de vrouw in
die hoedauigheid ; van Naar kan en moet alles verwacht
worden voor het toekomstig geslacht ; de vaders tellen niet
inee [zij zullen wellicht ook overbodig worden] en zij
depraveeren hun kinderen maar : „ongetwijfeld wordt in het
„tegenwoordige aanvangstijdperk der ontwikkeling van de
„zedelij kheid de invloed der moeder op haar zonen grooten„deels to niet gedaan door de houding, die de vader aan„neemt tegenover al wat onbehoorlij k is op seksueel gebied".
Zijn wij aan „de vrouw als zuster" toe, dadelijk wordt
de hymne ter eere der ongehuwde vrouw gang eheven : „het
„is niet to veel als men beweert dat de meerderheid der
„menschheid is opgericht, gezuiverd en g eprikkeld door
„de onverdroten toewijding en werkkracht van een betrekke„lijk kleine schare van ongehuwde vrouwen voor de zaak
„van liefde, waarheid en rechtvaardigheid. " En deze en
al dergelijke uitspraken worden gestaafd met feiten, met
aanhalingen, met voorbeelden nit de geschiedenis. Al wat
er waars en juist is in deze beweringen, wordt zoo onderstreept, z66 op den voorgrond geschoven, zoo overdreven,
dat het, aldus vergroot, ophoudt waar en joist to zijn.
Toch heet dit alles : feiten en geschiedenis en wetenschap ;
toch noodigt de schrijfster Naar lezeressen uit alit s na to
slaan in de boeken, die zij opgeeft in haar bronnenlijst ;
toch moogt ge dus niet twijfelen aan Naar wetenschappelijkheid. Ook niet, waar zij order de „vele ijverige weg-
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„bereidsters in de vrouwenbeweging" na S o n j a K o v alesky noemt.... Fru Marholm--Hansson, ... Laura
M a r h o 1 m, die in het „Boek der vrouwen" de levens van
beroemde vrouwen geschreven heeft om aan to toonen hoe
de vrouw is (men herinnert zich de uitdrukking, die velen
aanstoot gegeven heeft) „das leere Gef ass", hetwelk eerst
zijn inhoud ontvangt van den man....!
Het ongelukkige van dit wetenschappelijkheids-vertoon,
gepaard aan zoo verregaande overdrijving van op zichzelve
juiste beweringen, is dat men
het hooge woord moet
er maar nit Mrs. S w i n e y hoe larger hoe minder, naarmate men verder in haar boek leest, an serieux gaat nemen.
Jammer is dat, omdat men daardoor er toe komt ook niet
heel veel waarde toe to kennen aan wat er goeds is in
Naar boek, aan wat treffend juist door Naar wordt gezegd.
Met name geldt dit van die gedeelten waarin de schrijfster
betoogt dat de hervormingen moeten uitb aan niet van den
wetgever, maar van de menschen zelven, niet moeten komen
van buiten, van boven af, maar van binnen en van onder
op. Al worden de woorden, waarin zij die gedachte uitspreekt, straks weer to niet gedaan door Naar aandringen
op vrouwen-kiesrecht als het schier-eenig-noodige, als het
onmisbare althans ; Loch mogen zij Kier een plaats vinden,
joist ook omdat zij ons to pas zullen komen ten einde het
zeer betrekkelijke der vrouwelijke kiesbevoegdheid en verkiesbaarheid in het licht to stellen. Mrs. S wine y dan
zegt : „De sociale kwestie moet opg elost worden niet in den
„Senaat, niet in de raadszaal, niet in de verschillende wet„boeken ; maar in de alpha en omega van het individueel
„bestaan, in de wieg, in den huiselijken kring, in het
„schoolvertrek, bij het onderwijs". En elders: „Het staat
„vast dat indien de vrouwenbeweging eenig nut zal op„leveren, Naar uitwerking het eerst zal to zien zijn in toe„neming van het welzijn des gezins, daar het hart van
„iedere vrouw aan den huiselij ken kring behoort" (waarop
dan volgt : „bij het in wijder kring doordringen van haar
„veredelenden invloed zal ook het welzijn van Staat en
„maatschappij bevorderd worden").
En later weer:
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„Politieke rechten kunnen niet afgescheiden blijven van
„maatschappelijke deugden; en die toestand, Welke de beste
„blijkt voor het huisgezin, is ook de meest wenschelijke
„voor het yolk in 't algemeen 1). Het souvereine yolk
„bestaat nit een heden. Het is de taak der moeders van de
„natie deze eenheden ieder voor zich tot sterke, gezonde,
„bekwame burgers to waken, van kindsbeen of opgevoed
„om de edele erfenis van een groot, vooruitstrevend yolk
„te aan vaarden, en gereed om hun plaats in to nemen als
„christelijke mannen en vrouwen in de vele arbeidsvelden,
„waar de oogst staat to rijpen. Bovenal moeten de grond„slag en van het karakter geleg d worden in den huiselijken
„kriug, door leer, tucht en voorbeeld". Eindelijk dit
„Het geluk, de reinheid, de heiligheid van het maatschappe„lijk levee hangen hiervan af, of de moderne vrouw in
„staat zal bhjken het juiste midden to vinden tusschen de
„m enig vuldig e verlokkingen der drukke, veeleischende
„wereld, en de nederige, onveranderlij ke plichten van den
„huiselijken kring. Het geheim van het ware geluk ligt
„in de rechte werkzaamheid op den rechten tijd ; en geen
„tijdelijke overwinningen, behaald door het intellect der
„vrouw, kunnen tegen het verwaarloozen van werkelijke
,,plichten opwegen. Daarom kan de moeder in onze dagen
„van rustelooze ontevredenheid, van het afbreken van slag„boomen en het verbrandeu van schepen in de roekeloos„heid der pas verkregen vrijheid, nooit to diep aan het out„vankelijk gemoed harer geestdriftige dochters inprenten
„de groote waarheid, dat, hoever ook de invloed der vrouw
„moge strekken, die altijd moet uitstralen van het huis„gezin als middelpunt. De huiselijke haard moet steeds
„de toetssteen van de magnetische macht der vrouw zijn,
1) De schrijfster laat hierop een hoot volgen, die in dit verband
vrijwel misplaatst schijnt ; een aanhaling van The Rev. Canon B a r n e t
M. A., aldus luidend : „De man en de vrouw moeten samenwerken in
„bestuur, wetten, godsdienst, kunst, wetenschap en handel.... De staat
„moest alle wetten intrekken en alle gewoonten afschaffen, die den man
„in verzoeking brengen over de vrouw to heersehen of die de geheele,
„volkomen ontwikkeling van Naar aanleg in den weg staan."
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„indien deze de menschheid blijvend ten zegen zal zijn,
„hetzij op maatschappelij k of op zedelij k gebied. Gelij k de
„duff terug kwam naar de Ark, zoo zal de echte vrouw,
„na een korte vlucht tusschen de schitterende verlokkingen
„van geestelijke en stoffelijke vrijheid, instinctief terugkeeren
„tot het veilig beschermend dak van het huffs, als haar
„natuurlijke haven van teederheid, geluk en rust."
........ En tach vrouwen-kiesrecht ?
Met voorbijgaan van alles wat Mrs. S w i n e y ons nog
to vertellen heeft over het godsdienst-onderwijs op de
lagere school, over de ondoelmatigheid van het Engelsche
volksschool-onderwijs, over de voortreffelijkheid van vrouwen
als post-beambten en doktoressen, over de wenschelijkheid
van gelegenheid tot zitten voor winkelj uffrouwen, over de
heiligheid van het huwelijk (wits het huwelijk niet „onzedelijk" zij), over het ongewenschte van een lossen huwelijksband, over de regeling van den vermogensrechtelijken toestand der gehuwde (Engelsche) vrouw, over het onzedelijke
van den eisch, dat het een man (in Engeland) ge oorloofd
zij to huwen met de zuster zijner overleden vrouw, en over
den huidigen stand der vrouwenbeweging in schier alle
landen der beide halfronden ; met voorbijgaan van dit
alles (en weer nog) mogen op bovenstaande citaten aanstonds volgen wat deze schrijfster over het vrouwenkiesrecht
in het midden brengt ; vanzelf biedt zich daarin een aanknoopingspunt aan het boek van Ann a Po 1 a k, waarover
tot nog toe waarlijk to lang reeds is gezwegen.
(Slot volgt.)
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Een Grieksch Lourdes
DOOR

Dr. J. III. IOLWERDA.

„De tijden veranderen en wij met hen". Maar toch
ook, hoe ontzaglijk veel gelijk blijft er in den menschelijken
geest en zijn uitingen. Is niet daarom ook juist het leven
der klassieke volken ons zoo dierbaar omdat wij daarin zoo
menige snaar voelen trillen, die weerklank vindt in onszelf ?
Men behoeft Been Katholiek to zijn, ja, men behoeft
zelfs niet het geloof aan het tegennatuurlijke ingrijpen
eener hoogere macht in het lijden der menschheid als eon
onwrikbare waarheid in zich to voelen, om iets van aandoening to bespeuren, wanneer men, een Katholieke kerk
of kapelleke binnentredend, daar die offergaven ziet, k unsteloos g evormde armen, beenen of andere liehaamsdeelen, die
eenvoudigen van hart hun Moeder Gods of andere Heiligen
hebben gewijd. Welk een innig geloof spreekt er uit deze
waardelooze voorwerpen, den heilige gebracht, die de lijdende
menschheid genezen wil en kan. Ja, men mag per slot van
rekening over dit alles denken wat men wil, toch ligt er
iets grootsch, jets machtigs in die duizenden en duizenden
pelg rims, zieken en gezonden, die zich telkenj are opmaken
naar het Zuiden van Frankrij k, naar Lourdes, om daar in
Bernadette's grot voor zich of hun dierbaren hulp of to
smeeken van Naar, door wie alleen het ongeneeslijke genezen
0. E. II 11
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kan. Wie heeft niet gesidderd als hij met Z o 1 a dies
helschen nit met den train Blanc meemaakte, maar Loch
ook, wie voelde niet welk een diep gelooven, al was het
misschien niet het zijne, die ongelukkigen bezielde ? En is
het niet als een liefelij ke sage, dat verhaal van het eenvoudige boerenmeisj e, dat zich de Heilige Maagd ziet
verschijnen in de grot, die na enkele jaren het middelpunt
wordt van zulk een krachtige geloofsbeweging ?
Een dergelijke poezie van lijden en geloovend vertrouwen
op een hoogere macht, die alles vermag, waait ons ook op
Griekschen bodem tegen als een weldadige koelte nit de
schaduwrijke wouden, die eenmaal de thans dorre vlakte
van Epidauros bedekten. Het komt niet in ons op in vergelijking to treden van de hoogere, edeler geloofsovertuiging,
die aan het heden ten grondslag ligt, met Griekenlands
godendom, dock zeker spreken ook de zoo talloos in Hellas
gevonden wijgeschenken, die eveneens de of beelding van
eenig lichaamsdeel vertoonen, ons van een innig geloof,
zeker heeft ook Griekenland op zijn wijze zijn Lourdes
gehad, waar in waarachtig gelooven zangen ten hemel
stegen, als die van den Epidaurischen dichter I s y 11 o s,
welke ons bewaard zijn, hymnen, die den machtigen Ask 1 e p i o s
aanriepen, hem, den zoon van de schoone K o r o n is, het
meisj e dat het kind van A polio ter wereld bracht in het
heilige woud van E p i d a u r o s.
Ret bovenstaande mythologische verhaaltj e omtrent
A ski e p i o s' afstamming geeft ons zonder twijfel slechts
het resultaat eener latere Grieksche sagenvorming. A ski ep i o s is niet altijd geweest wie hij later in Epidauros was.
We willen hier echter niet trachten een beeld to ontwerpen
van de ontwikkelin gsgeschiedenis van dezen god, dock
hopen met enkele opmerkingen to kunnen volstaan.
De Grieksche 01 y m p o s had tal van goden en godinnen,
die door middel van orakels in weer directe verbinding
stonden met de menschen ; en van orakelgod tot geneesgod
is slechts een kleine stap. A polio, Art em is, A then e,
A p h r o d i t e en zoovele andere godheden brachten vaak
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den mensch niet alleen licht in de duisternis van zijn niet
weten, maar ook genezing voor zijn lijden, terwijl ook bij
tal van heroen en mindere godheden door zieken hulp
werd gezocht en gevonden, gelijk de vele wijgeschenken,
nit dankbaarheid voor een genezing opgericht, ons bewijzen.
Zoo zullen we b.v. den geneesheros A m p h i a r a o s, Wiens
beroemd heiligdom to Oropos reeds vrij lang geleden is
opgegraven, nog wel een enkele maal in het vervolg van
ons opstel moeten noemen. Hij, die op die wijze bij een
godheid hulp kwam zoeken, leg de zich meestal in den tempel
to slapen seder, opdat de god hem in den slaap zou begenadibell. In het heiiigdom van A s Ii.1 e p i o s to Epidauros,
dat we zulleu leeren kennen, was daartoe zelfs een afzonderlijk gebouw ingericht.
Want A s k 1 e p i o s was voor Griekenland de g eneesgod
bij uitstek. Gelijk echter ook reeds zijn attributen, zooals
bijvoorbeeld de slang, bewijzen, moet hij oorspronkelijk een
aardgod geweest zijn, uit het Noordelijk Thessalia, waar in
Trikka zijn oudste heiligdom was, tot de Grieken gekomen.
Grieksche sag envorming heeft hem daarna tot den
noon van A poll o, den speciaal Helleensehen genezenden
god, g emaakt en als zoodanig is zijn dienst op verschillende
plaatsen van Griekenland gevestigd geworden. Al spoedig
was het zijn heiligdom to Epidauros, dat met dat op het
eiland Kos een eerste plants begon in to nemen en van
daaruit heeft zich de dienst van den Epidaurischen mirakelgod naar tal van plaatsen, naar Athene en Rome verspreid.
Als het ook hier geoorloofd is de reeds begonnen vergelijking verder voort to zetten, het is hiermee als met de
verbreidiugg van den dienst der lEieilige Moeder Gods. ook
zij werd als hulpe der lijdende menschheid reeds alom vereerd, toen plotseling de wonderen van Lourdes die plaats
tot het mi d.delpunt van vereering dier genezende heilige
maakte. IDaarna werden Naar als voor de heilige 0. L. V.
van Lourdes op tal van plaatsen b.v. in Belgie heiligdommen
opgericht. Was dus de Ask 1 e p i o sdienst in Griekenland alom
verbreid, het Lourdes der Oudheid is E p i d au r o s geweest.
Hier editor goon machtige pen van een wreed realistisch
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tegenstander, Been diep geloovig beschrijver als een L a ss e r r e, die ons tot in het kleinste detail met toestanden en
feiten bekend waken, her geen annalen, als die ons het
heden beschrijven, slechts enkele losse woorden van onver schillige schrij vers, slechts weinige inscripties, eenige brok stukken van genezingsverslagen, slechts hopeloos verwoeste
rumen, die voor ons de vroegere grootheid m.oeten doers
herleven, met al Naar mystieke kracht van waarachtig g elooven.
Het is een lange eentonige tocht, wanneer men den
grooten weg van Nauplia naar Argos heeft verlaten en naar
het Oosten is afgeslagen. Welk een plotseling e verandering
van panorama. Zoo juist beneden ons het blauwe water
van den golf van Argos en daarachter in de verte het
hooge bergland van Arkadie, over welks nog ten deele met
sneeuw bedekte toppen de zon tintelt in tallooze kleurschakeeri.ngen nu een dor land, langs welks steenachtige
bruingrij ze heuvels, slechts her en daar met olij ven begroeid,
de rijweg zich kronkelt urea en uren ver, een vervelende
gelijkvormigheid.
Doch opeens vb6r ons in de verte een groene dichtbegroeide heuvel, tegen welks voet, in zich steeds naar boven
verwijdend halfrond, blinkend witte marmerban ken opklimmen het beroemde theater van Epidauros, onder
de vele dergelijke in Griekenland gevonden gebouwen het
best bewaarde. Het 1) is een schitterend schouwspel, die
om de ronde, geplaveide Orchestra trapsgewijs opklimmende
ringer van blanken steen, omgeven door hun eeuwig groenen
krans van donkere bladeren, van boomen en struiken verder
op de helling. Wat we ons pier van uit de verte zien
tegenblinken zijn slechts de zitplaatsen der toeschouwers,
op zichzelf reeds een kolossale bouw, die duizenden menschen
kon bevatten. In de Orchestra, de cirkelvormige ruimte
beneden, hadden de tooneelvoorstellingen plaats, en tegenover het halfrond der banken, als een raaklij n aan den cirkel
1). vgL 't Kaartje : T
orchestra.

T

= toeschouwersrui.mte, s = skene, o
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der Orchestra g etrokken, lag over de geheele breedte
de Skene, Welke order anderen de kamers der tooneelspelers
bevatte en waarvan de voorwand tevens diende om met
passen d d e coratief to worden versierd. Tusschen de uiteinden
van dit langwerpig gebouw en die van het toeschouwershalfrond bevonden zich de groote poorten, die publiek en
spelers toegang verleenden. Evenals de Skene zelve zijn
deze echter g eheel verdwenen ; alleen de grondslag en zijn
over, terwijl slechts eenige verspreid gevonden bouwstukken
g etuig en van de fijnheid en pracht, waarmee de architect
P o 1 v k 1 e i t o s in de vierde eeuw vdor CC'hr. di.t meesterwerk
van bouwkunst heeft vervaardigd.
Pit theater behoorde, gelijk we zullen zien, tot het
heiligdozn van A ski e p i o s; het ligg t er echter op eenigen
afstand vandaau, want voor we het hebben bereikt zien we
plotselin g aan onze rechterhand beneden ons, het groote
Stadion, het renperk van het heron (heiligdom). In deze
groote, lang werpig e ruimte 1), omgeven door schuin oploopende aarden wallen, waarop slechts pier en daar marmerbalken als zitbanken waren neergelegd, hebben zonder
twijfel de wedstrijden en spelen plaats gevonden, die ter
eere van den god op diens feestdagen, de Asklepieia, werden
gehouden.
Aan het einde van het Stadion, aan de andere zijde
van den rijweg, dien we thans verlaten, ligt het eigenlijke
doel van onzen tocht, de chaos van rumen, waar eenmaal
een aantal g ebouwen to samen het heiligdom van den
ggrooten geneesgod vormden.
Waar z e thans liggen, to midden eener dorre, kale
vlakte, op eenigszins geaccidenteerd terrein, door heuvels
omg even, waar thans de barre zon den grond uitdroogt en
de steenen der rumen blakert, verhief zich eenmaal een
uitgestrekt woud, waar kabbelende beekjes ruischten, door
bronnen gevoed, waar het loof der boomen de gebouwen
gedeeltelijk aan het oog onttrok. De tijd heeft pier ook
het land onkenbaar gemaakt, evenals het menschenwerk,
1) Slechts een gedeelte er-van is op het kaartje aangegeven (S).
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waarvan de ruiners als een verwoeste, verwarde massa dooreenliggen. Meer dan ergens elders in Griekenland komt
er hier een gevoel van wanhoop over ons: hoe zullen die
treurige resters ons nog jets kunnen verhalen van hun
verleden ? En wanneer we dan onze schriftelij ke overlevering
naslaan Wordt het er niet beter op; ook die heeft het
heiligdom van As k 1 e p i o s zeer karig bedeeld. Behalve
eenige wein.ige gegevens van schrijvers of inscripties bezitten
we slechts een enkel hoofdstuk van P a u s a n i a s uit het
begin der 2e eeuw na Chr., waarin ons zeer oppervlakkig
en in zeer vage bewoordingen het een en ander over het
heiligdom nit dien tijd wordt medegedeeld .
De opgravingen, reeds voor 20 jaar begonnen en de
determinatie der rumen hebben dan ook eigenaardige moeilijkheden opgeleverd. Reeds in een paar werken, 1) die
alles behalve op volledigheid aanspraak kunnen waken,
gedeeltelijk beschreven, zijn de resultaten eerst onlangs door
den opgraver, den Griek K a v v a d i a s, in hun geheel samen.gevat in een boekj e, 2) waarin we helaas maar al to zeer
de noodige exactheid missen. In eenige hoofdzaken zu]len
wij van de daar als zekerheid voorgedragen meening moeten
afwij ken.
Hoe groot ook de verwarring zijn mope, een blik op
het bijgevoegde kaartje is Loch reeds voldoende om ons in
den vierhoek in het midden (A), die als het ware het middelpunt van het geheel uitmaakt, den grooten tempel to
doen herkennen. De ruine die we hier voor ons zien, vertoont ons slechts de grondslagen van het gebouw ; zelfs de
vloer is in latere tijden van barbaarschheid weggebroken
om het ijzer waarmee de steenen onderling verbonden waren
to stelen. Toch verschaffen ons de mater dier grondslag en,
enkele gevonden bouwstukken en fiagmenten van beeldhouwwerken voldoende gegevens om den tempel to reconstrueeren, waarbij we nog geholpen worden door de vondst
1) P. Ca v v a d i a s Pouiiles d'Epidaure. A. D e Ira s se et H. Le oil at
Epidaure.
2)

To 'crpov rov 'Ao'scAy^rzov Ev 'E^rI

a^OFVWr v,rb

L vpw

H. Ka/3 f3a?ca. 'AOyvs^ rcv 1900.

®spx^rria ry
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eener inscriptie, welke, volgens de gewoonte der Grieken,
in de nabijheid geplaatst, de rekening van den bouw van
het heiligdom behelsde. Deze bouwinscriptie maakt ons dus
met menig detail bekend dat anders voor ons verloren zou
zijn gegaan. We willen ons echter niet to lang bezighouden
met de reconstructie van dezen Dorischen tempel. Ret was,
evenals al deraelijke gebouwen een groot vierhoekig vertrek
(cella), omgeven door een hal van strenge Dorische zuilen,
die den bovenbouw droegen, waarvan de gevels waren versierd met beeldhouwwerken, van welke talrijke, hoewel
zeer beschadigde stukken tot ons zijn gekomen. Zoowel
beeldhouwwerken als bouwstijl en inscriptie bewijzen dat
het gebouw in het begin van de vierde eeuw vó ór Chr.
moet zijn ontstaan.
,,Tegenover den Tempel, zegt ons de schrijver
P a u s a n i a s, is het gebouw waar de smeekelingen van
den god slapen" 1) en de opgraver meent deze plaats,
waar de zieken zich ter genezing neerlegden en waar
A s k 1 e p i o s hen in den droom verscheen, gevonden to
hebben in het groote, langwerpige gebouw, dat zich opzij
van den tempel over een lengte van weer dan 70 meter
naar het Westen uitstrekt 2). Of hij geiijk heeft gehad met
die determinatie zullen we zoo dadelijk zien, in alle geval
is echter deze merkwaardige aanleg een bezichtiging wel
waard. Het is een groote zuilenhal geweest, aan den Noordkant door een muur gesloten, dock op het Zuiden geopend,
waar men tusschen de slanke Ionische zuilen naar binnen
kon zien in de 9 meter diepe rui.mte, die door een tweede
rij zuilen, tusschen welke steepen banken stonden, in de
lengte in twee deelen werd verdeeld. Het geaccidenteerde
terrein heeft echter, Wilde men in staat zijn een hal van
die lengte to bouwen, een bijzonderen aanleg noodig
gemaakt, aangezien de bodem waarop het Oostelijk gedeelte
rust, eenige meters hooger ligt dan aan den Westkant.
Het westelijk deel heeft dus op een onderbouw gestaan,
welke als het ware een benedenverdieping vormde, een
1) Pausan. Deser. Gr. II. XXVII. 2.
2) Kaartj e

B.
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langwerpig vierkant vertrek, in hetwelk eveneens steenen
banken zijn aangetroffen. Hier in het westen verhief zich
dus de zuilenhal eenige meters boven den beganen grond
en om gevaar voor naar beneden vallen to voorkomen,
heeft men pier tuschen de zuilen aan den buitenkant een
kleine balustrade aangebracht. Zoo moet dus die hal een
zeer eigenaardigen indruk hebben gemaakt, een gaanderij
in de hoogte, een Italiaansche loggia.
We willen nu trachten na to gaan of men in dit
gebouw met recht het z.g. a b a t o n, de slaapplaats der zieken,
heeft meenen to herkennen, en de verschillende argumenten,
Welke h iervoor zijn aangevoerd, nader besehouwen. Analogieen met andere A s k 1 e p i o s-heiligdommen, met name dat
aan den voet van de Akropolis to Athene kunnen ons hier
niet baten, aang ezien daar een dergelij ke determinatie der
gevonden gebouwen slechts op vermoedens berust ; pier in
Epidauros echter kunnen ons eenige voor den dag gekomen
inscripties den weg wij zen. Zij zijn het dan ook waaraan
deze gaanderij Naar naam als a b a t on to danken heeft.
Gelij k we n.l, straks 1) nader zullen zien, waren er in het
heiligdom een aantal steenen opgesteld, waarin het relaas
van de wonderdadige genezingen van A s k 1 e p i o s was
ingegrift ; eenige van deze nu heeft men het geluk gehad
weder to vinden. Zullen deze inscripties ons in het vervolg dienen bij onze poging een beeld to ontwerpen van
wat er in het heiligdom voorviel, thans dient slechts vermeld dat de vindplaats er van juist deze zuilenhal is.
Daar men nu redeneert dat het gebouw, waar de genezingen
plaats hadden, aangewezen vas om ook de gedenkteekenen
van As k 1 e p i o s' wonderen op to stellen, gelooft men deze
omstandigheid to mogen gebruiken als bewijs voor zijn
stelling, dat onze hal het tooneel dier mirakelen moet zijn
geweest, m. a. w. dat we Naar als het abaton hebben to
beschouwen. Oppervlakkig gezien lijkt er voor deze redeneering veel to zeggen; dock gaan we na dat deze inscripties
met hun bovennatuurlijke verhalen zonder twijfel bestemd
1) Over deze inser. vgl. blzz. 689 e. T.
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zijn geweest door hen die zelf om genezing kwamen, to
worden gelezen en hen dus in een zekere geloofsstemming
to brengen, dan is het toch veel waarschijnlijker dat ze
stonden op een plaats waar men overdag verkeerde, waar
ze in het heldere daglicht voor ieder leesbaar waren, dan
in het abaton zelf waar de pelgrim slechts kwam des avonds,
om zich in het duister van den nacht, of slechts bij het
onzekere licht van brandende fakkels to slapen n eer to
Ieggen. Hadden ze char gestaan, niemand had ze gelezen,
ze hadden zeker alle suggestieve werking gemist. Het
is dus jui.st zeer onwaarschijnlijk dat de galerij, waar deze
anscripties stonden, het abaton is geweest; veeleer was zij
het entz• iin1 van het leven overdag in het heiligdom.
Hier bij komt nog het volg ende. Cinder de vele verhalen in
deze i_nscripties vermeld lezen we ook dit : „Toeu Bens
op een keen de pelgrims reeds sliepen, klom een zekere
A e s c h i n e s in een boom en keek over in het abaton enz"1).
Om deze woorden in overeenstemming to brengen met zijn
stelling neemt de opgraver K a v v a d i. a s aan dat er in den
achterwand van de hal, die hij voor het abaton aanziet,
raampj es zijn geweest en dat A e s c h in e s daar doorheen
naar binnen heeft g ekeken. Doch niet alleen, dat deze
veronderstelling op niets berust, maar de in het verhaal
gebezigde woorden verzetten zich uitdrukkelijk tegen deze
hypothese. De man keek, niet door een raam, hij keek over
d. w. z. over een muur b. v. en dit laatste was bij een gebouw
van den aanleg van onze hal, met dak, gesloten achterwand en
geheel open voorzijde, onmogelijk.
Schijnt het mij dus hiermee vrij zeker bewezen dat
de bovenbeschreven hal niet het abaton geweest is, we
spraken reeds het vermoeden nit dat ze daarentegen een
verblijfplaats was voor de zieken overdag, waar deze in de
slechts aan den Zuidkant geopende g aanderij, beschut tegen
koude Noordenwinden en toch ook door het dak voldoende
tegen regens of al to brandende zonnestralen beschermd,
konden rondloopen in de open lucht, waar ze zich konden
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neerzetten op de steenen banken of zich in de benedenverdieping biunenshuis konden terugtrekken. In een gebouw van
die bestemming Was ook de plaats der genezingsinscripties.
Bovenstaande voorstelling zou echter slechts een vermoeden blijven wanneer niet een andere inscriptie onze
meening kwam bevestigen. Daarin wordt namelijk aan een
zekeren A p e 11 a s, over Wiens kuur in het heiligdom we
later nog zullen spreken, voor zijn genezing aanbevolen „op
de bovenverdieping road to wandelen" 1}. Is nu een bovenverdieping in een Grieksch heiligdom reeds een zeer buitengewone zaak, een bovenverdieping, waar men voor zijn gezondheid gaat rondwandelen om versche lucht to scheppen,
is zeker al jets heel bizon ders, en we zouden deze woorden
dan ook heelemaal niet begrijpen hoe de verschillende
uitgevers, die er vrijwel overheen loopen, ze zich voorstellen
is mij onverklaarbaar wane eer we niet moisten dat onze
zuilenhal juist door een toevallige omstandigheid, n.l. het
geaccidenteerde terrein, een bovenverdieping was. Na het
bovenstaande meenen we met zekerheid to molten zeggen
dat ooze zuilenhal de verblijf- en wandelplaats der zieken
was, dus niet het abaton, niet de plaats waar Ask 1 e p i o s
zijn pelg rims in den droom verscheen.
Doch waar beeft men dan dat abaton wel to zoeken ?
Wanneer we P a u s a n i u s maar goed willen lezen zegt hij
het ons zelf : „aan den overkant van den tempel". Wat is
nu de overkant van een gebouw ? Toch niet, dat wat er
naast is gelegen, gelij k onze zuilenhal, maar wat vd6r den
ingang van het gebouw ligt. De ingang van den tempel
was natuurlijk, gelijk bij alle Grieksche tempels, aan den
Oostkant ; ten Oosten moeten eve dus zoeken om to vinden
wat we wenschen.
De ru'ine, die we pier op eenig e meters afstand van
den tempel aantrefen 2) geeft ons niet veel hoop op de
mogelijkheid eener volledige reconstructie van het gebouw,
dat Kier eenmaal stond. Reeds in de oudheid zelve is het
meermalen gerestaureerd en zeer late Romeinsche muren
1) Vgl. b1. 699.
2} Zie kaartje :

C.
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bedekken die uit Griekschen tijd. Met zekerheid kunnen
we slechts zeggen dat het een open hof is geweest, door
muren omgeven en met eenige kleine vertrekken aan de
kanten, aan de westzijde waarschijnlijk door een colonnade
toegankelij k. Dat we hierin werkelij k het abaton hebben
to zoeken, wordt nog waarschijnlijk gemaakt door het feit
dat in dezen aanleg de oudste sporen eener godsvereering
zijn aangetroffen : het oudste altaar is her voor den dag
gekomen en nit den grond daaromheen zijn eenige op zichzelf onbeteekenende inscripties opgedolven, nit het begin
van de 5e of het eind der 6 eeuw voor Chr., terwijl de
overige resters van het heiligdom eerst uit de 4 e eeuw
stammer. De plaats waar dus de oudste getuig en eener
Asklepiosdienst voor den dag gekomen_ zijn, hebben we ook al
reeds om andere redenen als het abaton van dien god
gedetermineerd. Hier, binnen de muren, konden de zieken
zich verzamelen, hier was het noodzakelij k om, wanneer de
pelgrims binnen getreden en de deuren gesloten waren,
gelijk A e s c h i. n e s in het bovengeciteerde verhaal deed, in
een boom to klimmen om over to kij kern, over den muur, om
to zien wat daarbinnen voorviel.
Ten Oosten van den tempel, teg enover den ing ang,,
ligt een wijd plein door een halve cirkel van basissen van
verschillenden vorm omgeven, die beelden en wijgeschenken
van allerlei acrd, in brons en mariner, moeten hebben gedragen, terwijl inscripties op het voetstuk vermeldden wie
de dankbare genezene vas geweest, die den god het eergeschenk had gewijd en Welk wonder A. s k 1 e p i o s aan hem
had volbracht. Helaas is ons vrijwel geen stuk weer van
deze kunstschatten overgelaten, dat onze phantasie bij de
schildering van den aanblik van dit monumentale plein
zou kunnen ter hulp komen.
Een dergelij k plein, dock kleiner, treffen we ook aan.
den Zuidkant van den tempel aan; ook pier diezelfde
treurige overblijfselen van vroegere pracht der monumenten,
die eenmaal het oog tot zich trokken en spraken van de
grootheid en weldadig e macht van den g eneesgod. Midden
op dit tweede plein, dat aan den Oostkant door het abaton
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wordt begrensd, bevindt zich een groote altaarbouw (d),
Welke zonder eenigen twijfel behoord heeft tot het merkwaardige ronde gebouw ten Westen.
Dit gebouw (E), de beroemde Tholos van Epidauros,
zeker wel het grootste meesterstuk van bouwkunst in het
geheele heiligdom, is tevens het raadselachtigste, zoowel wat
aanleg als wat bestemming betreft, niettegenstaande ook
hiervan, evenals van den tempel de bouwiuscriptie is gevonden.
De fundamenten bestaan nit een aantal concentrische muren
en daartusschen telkens cirkelvormige g an gen, waarvan de
drie middelsten onderling door opening en in de respectievelijke wanden verbonden zijn, terwijl zij joist bij die openingen
telkens door een dwarsmuurtj e worden versperd. Op die
wijze vormen dus de grondslagen van het gebouw een soort
labyrinth, waarin een man rechtop kan rondloopen, waarvan echter de bestemming volkomen duister is.
Op deze g eheimzinnige grondslagen rustte de bovenbouw, die aan de buitenzijde den indruk moet hebben gemaakt van een eenvoudig en Dorischen ronden tem pel, een
ronde cella, omgeven door een colonnade van Dorische
zuilen. Van binnen was het echter een prachtig versierde
koepel, door fijn bewerkte Corinthische zuilen gedragen, de
vloer ingelegd met marmerblokken van verschiiiende kleur,
terwijl volg ens P a u s a n i a s de wanden met muurschilderingen waren versierd. Waren deze laatsten van den bekenden schilder P a u s i a s, als architect van den binnenbouw
wordt ons Po 1 y k 1 e it o s genoemd, dezelfde die het theater
bouwde; de eenvoudige buitenzijde van het gebouw was
waarschijnlijk door een ander reeds eenige tientallen jaren
vroeger opgetrokken. De bestemming van dezen grooten,
prachtigen bouw, g elegen op een der voornaamste punters
van het heiligdom is, gelijk reeds werd opgemerkt, niet met
zekerheid to bepalen. Meenden sommigen er een soort brongebouw in to zien, anderen geloofden er een concert- of
feestzaal in to mogen herkennen, terwijl het labyrinth onder
den grond aanleidi.ng heeft gegeven tot het vermoeden dat
her de woonplaats der heilige slangen van Epidauros to
zoeken is. Wanneer wij het wagen her, in aansiuiting bij
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deze laatste verklarin g, weder een audere gissing nit te*
spreken dan geschiedt dit natuurlij k niet dan onder groote
reserve. Het is een bekend feit dat op bijna alle wijgeschenken, in het heiligdom gevonden, behalve A ski e p i o s,,
ja meestal zelfs nog vobr dezen, A polio wordt genoemd
en wanneer we dat in het oog vatten is het dunkt meonverklaarbaar dat, terwijl we zooveel tempels van andere
g odheden in het heiligdom aantreflen, er voor dezen god,
die in Epidauros zoo'u voorname rol speelt, daar Been tempel
aanwezig is. Pit kan mijns inzieus niet worden verklaard,
gelijk men het pleegt to doers, door het felt dat op een der
heuvels in de blurt een heiligdom van dien god is gevonden.
Onze wijgescheiikeu en vooral een inscripti.e welke de offerreg els van beide goden to zamen bevat, bewij zen dat ook
A p oil o binnen het heiiig dom. zelf znoet zijn vereerd. Waar
het nu vaststaat dat deze g een aparten tempel heeft
gehad, daar schiet ons slechts over aan to nemen dat vadei
en zoon, A poll o en As k 1 e p i o s to zamen den grooten
tempel bezaten, gelijk zoo vaak twee goden, vooral wanneer
ze z66 verwant zijn, in een heiligdom werden gediend.
Wanneer dus werkelijk de groote tempel van beide goden
to zamen was, dan is het zeer waarschijnlijk dat men voor
A s k 10 p i o s alleen nog eon bepaalde offerplaats, eon grootaltaar, eon thymele, gelijk de officieele bouwinscriptie ons
rond g ebouw noemt, heeft opgericht en zeer mog elij k is het,
dat, terwij 1 het good-ivoren beeld voor As k lop i o s in den
tempel zelf stond, pier het onderaardsche labyrinth eon
slang heeft geherbergd (onder welke g estalte de god eveneons word vereerd) die dan door eon opening in den vloer in het
midden van het rondo gebouw zichtbaar was. Niet onaardig
is in dit verband eon plaats van den schrijver H e r o n d a s,
waarover we straks nog verder zullen spreken, waar we
lezen van twee vrouwen die in het Asklepieion to Alexandria
bezig zijn aan den god to offeren. „Denk or aan, roept de
eene, ook in het gat van den slang eon offerkoek to leggen".
Hier hebben we dus hetzelfde wat we van Epidauros meenden
to moeten aannemen : eon „gat van den slang" bij eon plaats
waar aan den god wordt geofferd.

sus

pier geheel
op het terrein der pissing sang eland en willen we trachten
dit maar weder zoo spoedig mogelijk to verlaten, dan moeten
we ook niet met den opgraver pogingen aanwenden alle
goden, die naar P a u s a n i a s of andere getuig en ons verhalen in het heiligdom vereering g enoten, in de talrijke
rumen van kleinere gebouwen onder dak to brengen. Want
gelijk op zoovele heilige plaatsen van Griekenland, vonden
ook pier, naast de eigenlijke bezitters van het heiligdom,
A polio en As k 1 e p i o s, tal van andere goden, een groot
;gedeelte der Olymposbewoners en de mindere geneesgoden,
de zoneri en dochteren van A s k 1 e p i o s, hun vereering,
hetzij in tempels of kapelletj es, hetzij ze zich slechts met
een beeld of altaar moesten tevreden stellen.
Voor ooze juiste voorstelling is het echter voldoende
to weten dat wij ons, behalve de boven beschreven groote
,gebouwen, nog op tal van plaatsen in het centrum van het
heiligdom kleinere tempeltjes, altaren en godenbeelden to
denken hebben, zonder bepaalde regelmaat verspreid over
het met olijven en andere boomen begroeide terrein 1).
Immers wanueer P a u s a n i a s het ons niet uitdrukkelijk
vertelde, zouden we ook al nit de inscripties, die ons op
verschillende plaatsen van „de boomen van het heiligdom"
spreken, kunnen opmaken, dat het Asklepieion van Epidauros
een heilig wood is geweest. P a u s a n i a s 2) begint echter
reeds zijn beschrijving met deze woorden : „het heilige
woud van Asklepios wordt aan alle k anten door grenspalen
afgebakend", en waar hij in een volgende passage niet
alleen de her besproken heilige gebouwen, maar ook
het stadion en het theater, dat Loch op een vrij grooten
afstand is gelegen, tot het heiligdom rekent, krijgen we bij
Rijn voorstelling den indruk van een g root heilig bosch, aan
Askk 1 e p i o s gewijd, waarin zich behalve al] erlei andere gebouwen ook het heiligdom in engeren zin beyond. Dat deze
voorstelling de juiste is, ja dart wij ons dat eigenlij ke heiligdom
Gelijk echter reeds is opgemerkt zijn we

1) Terwille van de duidelijkheid zijn elechts enkelen er van op het
Tkaartje geteekend o. a. L. en M.
2) Ygl. Pa us. Deser. Gr. II. XXYIII. vgl. 5.
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een muur van het verdere heilige woud gescheiden moeten
denken, schijnt mij uit P a u s a n i a s' vage beschrij ving en
de ruin en zelf to bewij zen.
Gelijk op ons kaartje door een stippellijn is aangegeven,
worden de boven besproken heilige gebouwen aan Zuid- en
Westkant omg even door een muur uit den Romeinschen tijd,
terwijl aan den Noordkant de groote hal en de aangrenzende
gebouwen een afscheiding vormen.
Hoewel er Du Been overblijfselen weer van zijn gevonden
meen i.k toch dat het zich met vrij groote zekerheid laat
bewijzen dat ook in den bloeitijd van het heiligdozn, de 4e
eeuw v. Chr. een dergelijke afsluiting, ongeveer op de plaats
van den lateren Romeinschen muur moet hebben bestaan.
Hiertoe is het echter noodig dat we eerst een blik
slaan op het terrein ten Z.-v. van het boveu beschrevene
gelegen, waar dan wel het eerst ons oog valt op de grondslagen van een kolossaal vierkant gebouw uit den Griekschen tijd (F), gelijk zijn aanleg ons duidelijk toont een
Grieksch b ymnasion, een oefen plaats voor worstelaars en
strij ders .
Op de lag e steepen muren der grondslagen stonden
ongetwijfeld eenmaal wanden uit een zachter materiaal opgetrokken, leemen in de lucht gedroogde teg els, uit den card
der zaak niet zoo hecht en sterk als eigelijk steenmateriaal.
Het verwondert ons dan ook niet dat dit gebouw reeds
in den ouden tijd is ingestort, gelijk ons bewezen wordt
door het feit dat een klein Romeinsch theater (f.) over de
ru'inen van het gymnasion is heengebouwd. Slechts de
monumentale poort van het oude gebouw is bij de instorting blijven staan (G) ; zij was dan ook geheel uit steenmateriaal opgetrokken en een zeer merkwaardig verschijnsel
is het, dat deze poortbouw later tot een tempeltje is omgebouwd, in hetwelk ons een inscriptie een heiligdom van
de geneesgodin Hygieia doet herkennen. Zoo heeft men
dus de resten van het groote gebouw, dat ongetwijfeld
door een ramp (een aardbeving waarschijnlijk) vernield werd,
o.a. gebruikt voor de stichting van een nieuwen bouw, een
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tempel voor Hygieia. Waar nu P a u s a n i a s ons verhaalt
dat deze Hygieiatempel door een zekeren A n t o n i n u s,
een aanzienlijk man uit zijn tijd, werd gebouwd, daar krijgen
we de voorstelling dat deze vereerder van de godheid, nadat
het heiligdom door een aardbeving of dergelijke ramp was
geteisterd, op zijn kosten de schade heeft d oen. herstellen,
terwijl hij volgens onzen zegsman ook nog eenige andere
gebouwen, die we her echter niet behoeven to noemen,
zou hebben opg ericht.
Een is er echter dat her nog onze bijzondere aan.dacht verdient. Het is de vierkante aanleg ten Noorden
van het boven besproken gymnasion, evenals dit uit
den Griekschen tijd, dock later, nadat het was ingestort,
blijkbaar geheel gerestaureerd. In dit gebouw, een soort
stow, waarin een inscriptie gevonden is Welke den naaam
van A n t o n i n u s draagt, herkennen we met vrij groote
zekerheid de door P a u s a n i. a s genoemde stoa vans
H o t y s (waarschijnlijk door iemand van dien naam gebouwd), die, naar onze schrijver ons mededeelt, na ingestort to zijn, door A n t o n i n u s geheel nieuw opgebouwd
werd. In deze stoa nu, met een aantal vertrekken rondom,
heeft men wederom een soort gymnasion meenen to herkennen ; mijns inziens echter geheel ten onrechte. De bestemming, die wij er op grond van P a u s a n i a s' mededeelingen aan gelooven to moeten toekennen, zal ons straks
tevens eenige zekerheid geven omtrent het boven uitgesproken vermoeden dat wij ons in het groote heilige woud
de boven beschreven tempels en andere tot den dienst en
de mirakelen bestemde gebouwen als een afzonderlijk door
een muur omgeven geheel, als het heiligdom in engeren
zin, to denken hebben.
Vooraf echter een opmerking van anderen acrd. Gelijk
P a u s a n i a s ons verhaalt en ook uit de genezingsinscripties.
duidelijk blijkt, was het een bepaald verbod in het heiligdom, dat iemand binnen den g rens ervan stierf, of dat er
kinderen ter wereld werden gebracht. Wanneer nu met
dien grens van het heiligdom de bovengenoemde grenspalen bedoeld worden, die het woud van zoo groote uit-
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gestrektheid omgaven, daar rijst bij on.s wel de vraag
hoe, terwijl zooveel zieken en zwangere vrouwen het
heiligdom bezochten, het mogelijk was dit verbod na to
komen. Het laat zich natuurlijk zeer wel denken dat
men stervenden en aanstaande moeders even buiten de
onmiddellijke omgeving der tempels gebracht heeft, dock
hen over een zoo groote uitgestrektheid als het geheele
heilige woud tijdig to vervoeren, om ze buiten de grenspalen to brengen, moet toch al to bezwaarlijk geweest zijn.
Mag men echter aannemen, g elij k we reeds boven vermoedden, dat er ook vlak om de heilige gebouwen een
tweede eigenlijke grensmuur heeft g eloopen, die deze van
liet verdere wood scheidde, dan zouden we dien als de in
het verbod bedoelde grens moeten opvatten, en dan was het
g el ij k we opmerkten, zeer wel uit to voeren. Nu g eeft on.s
P a u s a n i a s, waar hij over de boveng g enoemde stow van
K o t y s spreekt, het volgende vrij verwarde verhaal :
„A n t o n in u s bouwde een tempel voor Hyg ieia en
verschillende anderen. En
er was n.l. een stoa, welke
die van K o t y s genoemd wordt toen daarvan het dak
was inggestort en deze geheel en al werd vernield, omdat ze
was gebouwd uit ongebakken steenen, heeft hij ook deze
weder opg ebouwd. De men schen van het heiligdom to Epidauros zaten in -hood, omdat de vrouwen niet onder dak
konden baren en de zieken onder den blooten hemel moesten
sterven. En hij, ook dat herstellende, richtte een gebouw
in; en daar was het nu, volgens de goddelij ke wetten geoorloofd to sterven en kinderen ter wereld to brengen" (dit
laatste natuurlijk omdat het bedoelde gebouw niet meer
binnen den grens van het heiligdom lag). Men meent nu
dat P a u s a n i a s met dit laatste gebouw weder een andere
stichting van Ant on inn s bedoelt, geheel buiten het heilige
wood g elegen, dock behalve dat, gelij k reeds is gezegd, het
transport over zoo g rooters afstand to groote moeilij kheden
zou opleveren, meen ik ook dat nit P a u s i a n a s' eigen
woorden blijkt, dat hij ook bij dit laatste verhaal nog altijd
de stoa van K o t y s op het oog heeft. Immers, het is niet
to denken dat eerst A n t on inn s in de tweede eeuw na Chr. een
O. E. II 11
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dergelijk ziekenhuis zou hebben gebouwd. Waar P a u s a ni a s
Loch zegt dat men in het heiligdom in nood zat waarheen
de stervenden to brengen, daar noemt hij een dringende
behoefte, die zich ten alien tijde in het heiligdom moet
hebben doen gevoelen en zeker niet het minst in de periode
van grooten bloei, eenige eeuwen vbor hem, Wanneer er
niet reeds toes een ziekenhuis was g eweest. Ret is niet to
denken dat in die behoefte eerst zoo laat zou zijn voorzien,
er moet zoolang het heiligdom bezocht is g eweest, zulk
een gebouw hebben bestaan. De vrij vage woorden van
P a u s a n i a s hebben we dus z66 op to vatten, niet, dat
A n t o n i n u s in een nood die eeuwen lang bestaan had
voorzag, maar dat de Epidauriers, Coen hun ziekenhuis ingestort was, in nood zaten, waaruit hij ze redde door deze
inrichting weer op to bouwen, m. a. W. dat de door hem
herstelde stow van K o t y s het ziekenhuis is geweest. Daar
dit ziekenhuis volgens de goddelijke wet buiten bet heiligdom
inoet hebben gelegen, hebben we pier dus tevens een bewijs
voor onze stelling, dat we ons de boven beschreven groep
van heilige gebouwen als het eigenlijke heron hebben to
denken, omgeven door een muur die ongeveer daar moet
hebben geloopen waar we thans nog den muur uit den
Romeinschen tijd aantreffen. Immers de Kotysstoa, het ziekenhuis, ligt j uist vlak buiten het terrein, dat door deze
muur wordt afgescheiden, zoodat we thans begrijpen hoe de
stervenden van uit de onmiddellijke omgeving der tempels
konden worden vervoerd naar dit gebouw, dat daartoe zoo
dicht mogelijk bij den gewijden grond was opgericht.
Den hoofdingang van het eigenlijke heiligdom hebben
we niet ver to zoeken. Ten Noorden van het tempelplein
zien we n.l. de ruine van een propylaion, een groote monurnentale poort (K), die we zeker als zoodanig hebben to
beschouwen. Zoowel binnen als buiten den g revs van het
eigenlijke heiligdom vinden we verder nog verscheidene
rester van gebouwen, Wier aantal in den Romeinschen
keizertijd nog met velen is vermeerderd. Zoo heeft men
b.v. verschillende badhuizen gevonden, waarvan dat ten Zuiden
van het groote gymnasion nit den Griekschen tij d dag tee-
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ent (I) en verder verscheidene brongebouwtj es, o. a. een
vlak bij den boven beschreven hoofdingang (J), welks water
zeker tot reiniging der pelgrims moet hebben gediend.
We wiHen echter niet langer bij de beschouwing der
rumen stilstaan, dock nog slechts ten slotte den bouwval
bespreken, het groote vierkante gebouw, gelegen op eenigen
afstand ten Z. O. van het heiligdom, dicht bij het theater
(N). Hoezeer ook vervallen, toch is zijn aanleg ons nog
vrij duidelijk ; het omvat vier groote hallen, onderling door
g ang en verbonden en rondom door kleinere vertrekj es omg even. Verg elij king met vondsten op andere plaatsen, met
name t o Olympia, doet in dezen aani eg met zekerb eid een
logemeut uit Griekschen tijd herkennen, waar zoowel bij
feesten als in gewone tijden vreemdelingen een onderkomen
vonden. Hier hebben we dus het „Grand Hotel des Miracles"
van Epidauros.
We zagen dus hoe in dit door lage heuvels omgeven
dal eenmaal een groot Bosch, het heilige woud van A s k 1 ep i o s lag, dat in zijn schaduwen vele geboizwen herbergde,
ziekenhuis, theater, stadion, badhuizen en hotel, alien min
of weer bij den dienst van den god betrokken, terwijl in
het centrum het eigenlijke heiligdom gelegen was, een heilige
ruimte, waarin wij to midden van talrijke tempeltjes en
wijgeschenken, althans de vier voornaamste gebouwen hebben
herkend, die de kern van het geheel uitmaakten, den grooten
tempel van Apollo en Ask 1 e p i o s, diens thymele, zijn grootaltaar, het abaton, het tooneel zijner mirakelen en eindelijk
de groote hal, die den pelgrim in zijn gastvrije ruimte dak
en rustplaats verleende.
Zoo was in den bloeitijd, de vierde en derde eeuw
voor Chr. het heiligdom van den god, waar jaarlijks in
den zomer de beroemde Asklepieia, de schitterende feesten
werden geg even, die van alle oorden van Griekenland de
vertegenwoordigers der staten en tallooze pelgrims tot zich
trokken, om, ontvangen door een commissie nit Epidauros'
burgerij, de thearodokoi, in statige processie onder zang
van hymnen op to trekker, om den god de voorgeschreven offers to brengen, om getuige to zijn der wed]
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strijden in worstelen en loopen, in zang, muziek en speL
Maar z66 bovenal was het heilige toevluchtsoord ten
alien tijde voor het lijdende menschdom, z66 was het
Lourdes der oudheid.
De pelgrim, die na een moeilijke tocht, vaak vol Iijden
en ellende de heuvels aan den Noordkant had beklommen,
over Welke. de weg hem voerde naar het doe van zijn reis,
het heiligdom van den g eneesgod, zag plotseling, v66r zich,
een uitgestrekt woud, tusschen welks boomen her en daar
daken van gebouwen zichtbaar waren, terwijl wolkjes rook
van brandende altaren opkronkelden en zacht in de verte
gezang weerkionk tusschen het ruischen der boomen, hymnen,
den geheelen dag door opgezonden, om den god to roepen
tot zijn lijdend yolk. 't Was alsof hem unit die vage nog
onverstaanbare geluiden de stellige belofte tegenklonk dat
ook hem straks de god zou verschijnen, hem eindelijk de
genezing zou brengen, overal elders bij menschehjke arisen
vergeefs gezocht, en in geheiligde stemming, in vrome verwachting daalde hij den heuvel af, tot waar de schaduwen.
van het Bosch hem tegen de brandende zonnestralen beschutten. Zoo was hij genaderd tot v66r de monumentale
poort ; daar las hij het gegrift in den steep:
„Vroom en geheiligd treedt binnen den wierrookomwolkten tempel;
„Vroom Loch is hij, die zijn geest rein van gedachten
bewaart." 1)
en in innig vertrouwen op het bovenmenschelijke ging hij
het heiligdom binnen.
Weldra zag hij v66r zich een plein tusschen de boomen
en rechts de statige Dorische zuilen van den tempel, de
mooning van den machtigen god en zijn nog grooter vader
A. p o 11 o. Na zich gereinigd to hebben aan de bron was
zijn eerste schrede daarheen, om door den hoogen zuilenhal
de deur van den tempel binnen to treden. Daar zag hij
hem v66r zich, den grooten weldoener der mensch heid, het
kolossale beeld, waarvan P a u s a n i a s ons verhaalt en
1) Vgi. o, a. Clem. Alex. Strom. 5. 1 (Bind, bl. 652).
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waarvan een in Epidauros gevondeu relief ons zeer waarschijnlijk een getrouwe copie geeft; zittend op zijn troon,
het bovenlijf naakt, van wit schitterend ivoor, evenals de
zwaar gelokte en gebaarde kop, terwijl het kleed onder
plooien van goud heup en beenen bedekte. ,,Wees gegroet !
A s k 1 e p i o s, gij zoon van L at on a's zoon ! gij heilige, gij
lang verwachte ! tot a kom i.k in uw gulden mooning, o!
wil mij genezen terug zenden, bij uw geliefden vader
A p o l l o, tot wien ik ook mijn smekbede richt ; want geen
der stervelingen vermag nog help to geven, maar gij alleen,
heilig e god, inachtig e ! Immers u g aven de allesbeheerschen de
g oden als eon heerlijk g esehenk aan de menscb en, u den
barulliarti g e, den genezer der smart i " i
Rondom aan de wanden getuigden de tallooze kleine
voorwerpen, armen, beenen en andere lichaarnsdeelen, metalen
ringen en tafeltjes met opschritten, van even zooveel wonderen aan begenadigde smeekeling eu verricht. Opg ravi.n.g en in Athen e hebben ons een deel van de officieele inventaris van zulk eon tempelsehat geschonken.
Weder buitengekomen begon voor den bezoeker de
eigel^jke pelgrimstocht door het heiligdom zelf.
De schrijver II e r o n d a s geeft ons in een van zijn
Mimiamben (IV), die we reeds boven even citeerden, de beschrijving van het bezoek van twee vrouwtjes aan het heiliggdom
van A s k lop i o s to Alexandria. In stomme bewondering
loopen ze lan g s alle kunstschatten en wijgeschenken, niet
wetend waarover zich weer to verbazen, over de pracht
Bier voorwerpen of de macht van den god, dien ze werden
gewijd. Zoo komen ze bij het grootaltaar, waar zij A s k 1 ep i o s hun nederig offer brengen. Evenzoo ook pier in
Epidauros : ITit den grooten tempel getreden had men van
de trappers van het g ebouw een overzicht over het
prachtig e monumentale plein met zijn krans van marmeren
beelden en wijgeschenken, schitterend wit tegen een achtergrond van donker groen van hoog opschietend geboomte.
En to midden daarvan, recht tegenover den ingang van
1} Deze woorden zijn ontleend aan een gebed op een gev onden
inscriptie. V gl. Kaibel Supplem. epigr. Gr. p. 210 n. 1025d.
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den tempel het rookend altaar van A poll o, dat de oferanden ontving van de talrijke menschenschaar, Welke, gelijk
ons Strabo verhaalt, ten alien tij de het heiligdom vulde.
Het eigenlijke centrum der offerplechtigheden was
echter het plein ten Zuiden van den tempel. Daar stond
het grootaltaar van A ski e p i o s zelf; daar zal ook de
pelgrim zijn offertocht laugs de verschillende altaren zijn
begonnen.
Ook hiervan kunnen we ons nog een vrij volledige voorstelling waken. De vrouwtjes in het bovengenoemde stuk
van H e r o n d a s offerer daar, bij het altaar gekomen, eig enhandig een haan, nadat ze eerst om den neokoros gestuurd
hebben. Want dit was de persoon aan Wien het opzicht
en de verzorging van het heiligdom en zijn bezoekers en de
assistentie bij hun offers was opgedragen. De priester van
den god, die evenals zijn koorknapen, pyrphoroi genaamd,
in Epidauros althans, elk jaar werd gekozen, waarschij nlij k
nit leden van bepaalde families, had slechts het oppertoezicht, verrichtte de voorgeschreven offers, vooral ook op de
bepaalde feestdagen, moest waarschijnlijk wel op vaste tijden
in het heiligdom aanwezig zijn, dock behoefde zich volstrekt
niet met de offers van particulieren to bemoeien. Zoo althans
was het in het heiligdom van den aan As k 1 e p i o s verwanten heros Am p h i a r a o s, waar een inscriptie 1) ons een gedeelte van de instructie der tempelbeambten bewaard heeft.
Daar lezen we: „wanneer de priester aanwezig is moet hij
het gebed over de offers uitspreken en ze op het altaar
leggen ; is hij niet aanwezig, dan doet het degene die het
offer brengt zelf; offeren mag ieder wat hij wil, dock van
het vleesch mag niets buiten het heiligdom worden gebracht
deze bepaling gold volgens P a u s a n i a s ook in Epidauros
terwijl de offeraars aan den priester een schouder van het
offerdier moeten afstaan enz.", wat er overbleef konden ze
voor zich zelf gebruiken. Gewoonlijk zullen dus de geloovigen zelf hun offer hebben gebracht, echter niet zonder er
den tempelopzichter bij to roepen.
„Gunstig, vrouwen ! is uw offer en veel goeds voorspel1) vgl. Ephem. arch. 1885, blz. 95.
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lende. Niemand heeft den god gunstiger voor zich gestemd
dan gij . O genezende godheid wees barmhartig jegens Naar
om haar schoon offer, jegens Naar, Naar echtgenooten en
kinderen. 0! gezegende god, zoo zij het." Zoo zijn ongeveer
bij H e r o n d a s de woorden, waarmee de man zich met het
offer der vrouwtj es bemoeit, en hij wordt voor zijn g oede
wenschen en g ebeden beloond met een lekker kluif j e van
den offerhaan.
Met dit eene offer is het echter nog lang niet afgeloopen ; in het veel kleinere Asklepieion in Alexandria
verg eten on ze vrouwtj es niet ook den slang het zijne to
brengen ; we zag en reeds hoe een oflerkoek in het gat van
den slang wordt neergelegd. In grootere heiligdommen,
waar talrijke andere g oden, de zonen van As k 1 e p i o s en
v erscheidene heilige dieren, als slangen en honden, werden
vereerd, moesten ook die worden bezocht. Waarschijnlijk
stonden op een Steen naast het altaar de verdere verplichtingen van den pelgrim g eschreven, wien hij nog een offer
schuldig was en hoeveel. Een dergelijke steen althans is
tot ons gekomen uit het veel onaanzienlijker Asklepieion
in den Piraeus to Athene :
„volgens dit voorschrift moet men beginnen zijn offers
to brengen : aan M a 1 e a t e s drie offerkoeken, aan A p o 11 o
drie offerkoeken, aan H e r m e s drie offerkoeken, aan I a s o
Brie offerkoeken, aan A k e s o drie offerkoeken, aan P a n ak e i a drie offerkoeken, aan de honden drie offerkoeken, aan
de verzorg ers der honden drie offerkoeken....."
Zoo kunnen we ons dus voorstellen hoe pier in Epidauros de pelgrim, na eerst met behulp van den tempelwachter zijn gave aan A s k 1 e p i o s zelf to hebben gebracht,
volgens een bepaald voorschrift ook de tempeltjes en altaren
van andere godheden moest bezoeken en ook de honden en
sl' angen niet vergat, Welke wij ook uit de gen ezingsinscri.pties b.v. weten dat in het heiligdom aanwezig waren. Na
zijn offer dus op het plein ten Zuiden van den tempel
voor of in den beroemden tholosbouw, waar hij ook in het
gat van den slang zijn gave moest werpen, to hebben gebracht,
Bing de pelgrim het g eheele heiligdom rond, naar L at on a's
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altaar, naar de tempels van A p h r o d i t e en A r t e m is,
naar Ask 1 e pi o s' kinderen Machaon, Epione, Hygieia,
P a n a k e i a, kortom naar alle godheden bijna, die in het
heiligdom vereering vonden. Dan eerst was zijn offertocht
ten einde, dan mocht hij rusten.
Rusten echter to midden van een gewemel van menschelijk lijden. Want van alle kanten waren ze toegestroomd,
pelgrims als hij, zieken en gezonden. Ze vulden den grooten
hal achter den tempel, ze dwaalden door het g eheele heilig dom. Velen waren eveneens pas aangekomen, ook zij
hadden juist hun eerste offerplichten vervuld ; dock meerderen nog hadden reeds een of meer nachten doorgebracht
in het heiligdom, hetzij zelf als smeekelingen tot het abaton
van den god toegelaten, hetzij ze als begeleiders van zieken
des nachts een onderkomen hadden gevonden in het hotel
in de buurt. Kreupelen strompelden rond, zwaar zieken
lagen ter neer onder het beschuttende dak der zuilengalerij, gehuld in hun mantels op zelf meegebraehte matrassen. Sommigen waren neergezonken op de steenen banken
in de hal, uitgeput door de ' pijnen hunner afgrijselijke
wonden of verteerende ziekten, anderen weer verkoelden
zich de van koorts brandende slapen in een der vele marmeren waterbekkens 1), meest allen geschenken aan de godheid van dankbare genezenen.
Doch to midden van al die ellende ook vroolijker groepen
van spelers om de talrij ke marmeren tafeltj es geschaard, op
welker bovenvlak een soort van dambord was aangebracht. 1)
Ook deze waren daar als wijgeschenk door van de godheid
begenadigden neergezet, een tij dkorting bij het eindeloos
wachten tot de lange dag zou zijn verstreken.
Tusschen dit alles door de zangers van het heiligdom,
die de hymnen deden aanheffen ter eere van den grooten
genezer, meest kunstelooze zelf-vervaardigde zangen, dock
vol van vrome verwachting, van innig vertrouwen. Hier
en daar, rondloopend onder de menschen de heilig e dieren,
1) Voor deze beide soorten wijgeachenken vgl. Athen. Mitth. 1898 p. 1.

689

de honden van den god, die zoo vaak door likken wonden
hadden genezen of blinde oogen geopend, hanen en ganzen,
die gaten hadden g epikt in de beenen van waterzuchtig en,
zoodat het vocht er nit was geloopen en de lijder oogenblikkelijk genezen was. Met eerbied en bewondering werden
ze aangestaard en gegroet ; zouden zij ook nu weer de zoo
vurig afgebeden gen ezing brengen ?
Daar plotseling eon oploop. De dienaars van het heiligdom dragen i.nderhaast een man weg ; met uiterste krachtsinspanning had hij zich naar het heiligdom voortgesleept,
dock to laat. Neerligg end in den hal voelde hij dat hij
ging sterven vo< r de nacht zon aanbreken, waarin A s k 1 ei^ i o s zij ii 1 ij ders verscb ijnen zou. En nu wordt hij weg g edrag en nit de heilig e omg evin g naar het nabij g elegen
ziekenhuls ; lmmers de aanwezigheid van een stervende in
het heiligdonn zou de plaits bezoedelen en de g odheid
beleedi. gen.
Waa rom had de god hem niet begenadig d, en t och
zoovele anderon wel ? Want daar in lien zuilenhal, daai
stonden ze, de g etuig enissen der mirakelen gedurende eenig e
eeuwen volvoerd, groote steenen pijlers waarop duidelijk
het verhaal der wonderen, j a zelfs de namen der genezenen
to lezen waxen. Een dichte kring van zieken drong er zich
omheen, druk pratend in eerbiedigge bewondering : „ziet,
dat deed de g odheid reeds! waarom zou zij ook mij niet
genezen" ? Zonder twijfel werden ze voorgelezen en bewonderend herhaald die „Genezing en van A p o 11 o en A s k 1 ep i o s".
Daar was K 1 e o g eweest, eon vrouw, die vij f j area lang
eon kind had g edrag en, tot ze eindelij k als smeekelinge
kwam bij de g odheid en zich in het abaton to slapen
legde. Nauwelijks had zij den volgenden dag het heiligdom
verlaten of ze bracht eon zoontje ter wereld, dat reeds
dadelij k met de moeder meeliep en zich zelf wiesch aan
de bron.
Een andere vrouw was bij A s k 1 e p i. o s om vruchtbaarheid komen smeeken en in het abaton droomende was het
haar alsof de heilige slang tot Naar kwam ; eenigen tijd
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later werd zij moeder van vijf kinderen. Op dezelfde wijze
had ook N i k a s i b o u 1 e v a n M e t h a n e twee zonen gekregen
en verder stonden daar nog verscheidene andere vrouwen
genoemd, eveneens door de godheid begenad igd en door
eenvoudige aanraking genezen. Was er dus geen hoop
voor de vrouw, die in Naar nooden heul zocht bij den god?
Ook de blinden hadden alle reden to hopen. IDaar
stond immers het verhaal van den man, die volkomen
blind was geweest aan zijn & ne oog; ja, alleen de oogleden
waren maar aanwezig, de oogholte zelve was geheel ledig.
Zelfs had men hem in het heiligdom uitgelachen dat hij
nog hoopte geheel zonder pupil to kunnen zien. Doch hij
was gaan slapen in het abaton en Coen was hem de god
in den droom verschenen, had een geneesmiddel klaar gemaakt, de oogleden van elkaar gehaald en het er tusschen
gegoten. Uit dezen droom den volgenden dag ontwaakt,
verliet hij het heiligdom, ziende met beide oogen. Was
ook niet het blinde kind T h y s o n van Hermione genezen
doordat een pond in het heiligdom hem de oogen had
gelikt, of A 1k e t as van Helike, die in zijn droom voelde
hoe de god hem de blinde oogen opende, zoodat hij de
boomen in het heiligdom zag ? En hoe edelmoedig was de
god niet geweest tegen A e s c h i n e s, die, hoewel hij de zonde
had begaan nit nieuwsgierigheid in een boom to klimmen
om in het abaton to kunnen kijken toen de pelgrims sliepen,
Loch, nadat hij door een val uit den boom het gezicht had
verloren, door hem werd genezen. Want ook geheel verscheurde oogen genas As k 1 e p i o s: daar had men T i m o n,
die door een lans in het oog was gewond ; toen hij in het
abaton was gaan slapen, droomde hij hoe de god hem verscheen,
het oog wreef, er een geneesmiddel in stortte en... genezen
was hij. Doch het allersterkste was wel het verhaal van
den man, die in den strijd een lanspunt in het gelaat had
gekregen, waarmee hij bleef rondloopen, blind aan beide
oogen. In zijn slaap bemerkte hij hoe de god de punt er
nit haalde en de gewonde deelen weer op hun plaats
bracht, zoodat hij den volgenden dag met de lan.spunt in
de hand, genezen het heiligdom verliet.
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Ook andere vreeselijke wonders waren door een mirakel
genezen. E u i p p o s had zes jaren rondgeloopen met een
lanspunt in het gelaat ; then hij zich to slapen had gelegd
werd hij wakker met de punt in de hand en de wond was
genezen. G o r g i a s v a n H e r a k 1 e a was in een gevecht
door een pijl in de long gewond en had daardoor met een
sterk etterende wonde reeds anderhalf jaar rondgeloopen,
zoodat hij zeven en zestig kan vocht was kwijtgeraakt. In
zijn droom was hem de god verschenen en had hem van
het wapen bevrijd, zoodat hij wakker werd met de pijl in
de hand.
In het bovenstaande gaven we eenige der meest voorkomende g evallen g elij k we die vinden op de frag menten
van twee zulke g enezing sinseripties. Eenige schrijvers verhalen ons uamelijk dat in het heiligdom van Epidauros
Pauverscheidene marmeren steenen waren opgesteld,
sanias spreekt van zes in zijn tijd en bij de opgravingen
heeft men het geluk gehad van twee er van eenige zeer
aanzienlijke fragmenten to vinden. 1 ) Men heeft deze inscripties,
Welke, gelijk hun lettervorm bewijst, uit de vierde eeuw
v6or Chr. stammen, waarschijnlijk to beschouwen als een
soort bloemlezing van de merkwaardigste gevallen, zooals
die ieder afzonderlijk op de door de genezenen zelf opgestelde wijgeschenken waren vermeld, als een overzicht dus
over een geheel tijdperk. Ten bewijze hiervan wordt de
volgende zeer rnerkwaardige omstandigheid aangevoerd.
Een der meest wonderlijke verhalen Loch is zeker wel dat
van Aristagora van Troizen, die een worm in Naar
Iichaam had, waarvoor ze hulp zocht in het Asklepieion
to Troizen. Ze had toen de volgende droom : daar de godheid
niet in Troizen vas maar in Epidauros, namen de zonen
van As k 1 e p i o s Naar onder handen. Ze sneden Naar het
hoofd af, doch konden het niet weer op de romp bevestigen,
zoodat dadelijk om A ski e p i o s zelf werd gestuurd. Ondertusschen ging er een dag voorbij en de priester van den
god zag zelf het hoof d liggen van het lichaam gescheiden.
1) 1\i en vgl. vow deze insw.. Cavrdias Fouilles d ' Epidaure bL 23 e, v>
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Ze droomde echter dat Ask 1 e p i o s uit Epidauros kwam,
het hoofd weer op de nek zette, haar de bulk opensneed,
den worm er uit haalde en Naar Coen weer dichtnaaide ; daarna
was ze genezen.
Ditzelfde verhaal nu vinden we vertu eld bij Hip p y s
v a n R h e g i. u m, een geschiedschrijver uit den tijd der
Perzisehe oorlogen; het stamt dus reeds uit dien tijd,
zoodat als we het ook in onze inscripties terugvinden,
deze dus als een opsomming van de mirakelen zelfs ook
nit reeds lang vervlogen tijden zijn to besehouwen. Ze zijn
daarom echter niet minder belangrijk, en het lijkt me wel
de moeite waard er nog een en ander uit mede to deelen.
Een kind, dat stow was kwam met zijn vader naar het
heiligdom. Toen ze hun offers en verplichtingen hadden
verrieht vroeg de pyrphoros, de knaap die dienst had, den
wader aanziende : „neemt ge op u, wanneer ge verkregen
hebt waarom ge hier zijt gekomern, jaarlijks het genezingsoffer to brengen ?" Plotseling antwoordde het kind zelf : „ja ik
beloof het". Zijn vader stond versteld, en zei hem nog eens iets
to zeggen en het kind sprak en was sinds dien tijd genezen.
E u p h a n e s, een knaap uit Epidauros leed aan. blaassteen.
Hij droomde dat de god bij hem kwam staan en hem vroeg :
„wat zult ge me geven als ik je gezond ulaak :'" en hij
antwoordde „tiers bikkels !" Toen lachte de god en zeide
dat hij hem beter zou maken en toen het dag geworden
was verliet de patient genezen het heiligdom. Nog andere
g evallen van genezing van deze en derg elijke kwalen komen
voor ; we willen ons echter beperken en liever weer lets
geheel anders nit ooze inscripties mededeelen.
H e r m o d i k o s van Lampsakos leed aan algemeene
lichaamszwakte. Hij sliep in en de god genas hem, waarop
hij hem beval naar buiten to gaan en den grootsten steen
dien hij dragen kon naar het heiligdom to brengen en hij
kwam aandragen met den kolossalen steen, die nog voor
het abaton ligt.
A g e s t r a t o s had vreeselij ke hoofdpij nen, die hem
voortdurend slapelooze nachten bezorgden. Toen hij echter
in het abaton lag viel hij in slaap en droomde dat de god
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hem g enas en daarop deed opstaan en hem les g of in het.
worstelen. Toen het dag was geworden verliet hij genezen
het heiligdom en korten tijd daarna won hij bij de NemeIsche
spelen den worstelwedstrijd.
Zeer eib enaardig is ook het verhaal van H e r a i o s van
Mytilene, die volkomen kaalhoofdig was, dock een zwaren
baardgroei had, waarom hij voortdurend werd uitgelachen.
Hij droomde dat de god hen het hoofd met een geneesmiddel insmerde en hij had zijn haardos weder.
Van g eheel anderen card zijn weer de volg ende mirakelen. I) i a i t u s van Kyrene was verlamd. Toen hij sliep
droomde hij dat A s k 1 e pi o s zijn dienaars beval hem op
to Iielneu eu bulten het abaton voor den tempel neel to
leggen. Toen besteeg de god een wag en, reed voor den
tempel i•ou d en over hem heen, zoodat de paarden hemn
met de pooten trapten. Onmiddellijk deden zijn beenen
hun dienst en toen hij 's morgens wakker was geworden,
veriiet hij genezen het heiligdom. veel eenvoudiger was
hetgen gebeurde met den kreupelen N i k a n o r: deze zat
op een bank met zijn krukken naast zich, toen een kwajongen
aankwam en er hard mee wegliep ; plotseling stond de man
op, liep den jongen na en was sedert genezen.
Merkwaardig is het zeker ook dat bepaalde gezwellen
plotseling verdwenen. Een knaap uit Aegina had een tumor in
den pals; toen hij in het heiligdom kwam werd hij door en der
heilige honden g elikt en was beter. Een man die een gezwel in
den buik had droomde dat de god zijn dienaars beval hem
vast to houden, opdat hij den bulk kon. opensnijden. Hij
trachtte weg to loopen, maar de mannen hielden hem vast,
waarop de god hem den buik opende, het gezwel wegsneed
en de wond weer dichtnaaide. Toen hij wakker werd was
hij genezen, dock op den grond van het abaton lag een
plas bloed.
We vreezen reeds to veel van het geduld onzer lezers
to hebben gevergd. Het was echter noodzakelijk iets langer
over den inhoud onzer inscripties uit to wijden om den indruk
weer to geven dien ze daar in het heiligdom, in de hal der
zieken moeten hebben gemaakt. Bedenken we dat we in
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lie- bovenstaande nog lang niet alles gaven, wat ons deze

inscripties omtrent Ask 1 e p i o s' genezingen verhalen, en
dat we her slechts fragmenten hebben van twee der minstens
zes steer en die in het heiligdom stonden, dan zien we hoe
,ontzaglijk groot het aantal was der wonderbaarlijke verhalen, die er over de mirakelen van den god de rondte deden.
Komt ons bij het lezen hiervan niet onwillekeurig de
meesterlijke beschrijving van Z o 1 a voor den geest, hoe die
ongelukkige pelgrims van L o u r d e s zich zelf en elkaar troost
en moed inspreken met tallooze dergelijke verhalen van
wonderers, verricht door de Heilige Maagd, door mondelinge
overlevering bekend, of voorgelezen uit allerlei werkj es, die
zij bij zich hebben ? Worden we in gedachte niet verplaatst
in de sombere atmosfeer dier spoorwegcoupe, in lien doezel
van jammer en ellende, waaruit echter zelfs de zwaarste
zieken ontwaken in een even hoopvol opleven bij het hooren
van wat de Heilige Maagd reeds aan de lijdende menschheid
verrichtte ?
Ook in de ziekenhal van Epidauros, in den zwart somberen nevel van smart en ellende waren zulke verhalen,
gelijk wij ze lazen op onze steepen, de even flikkerende
lichtstraal van hoop, die doordrong zelfs tot in de dieps to
duisternis dier zielen, door nameloos lijden verstompt. Ook
pier diezelfde ongelukkige men schheid, samengestroomd uit
alle oorden des lands, diezelfde wisseling van lijden en hoop,
weer telkens opnieuw herlevend bij het hooren en herlezen
van wat de groote god reeds had verricht ; ook pier een
diep, innig vertrouwen, zich over to geven aan hem, die
alleen nog helpen kan.
Maar ook A s k 1 e p i o s had ziju bespotters gehad,
waardig had hij ze evenwel geantwoord. Zoo was een man
met een verlamde hand in het heiligdom gekomen en toen
hij daar nu rondliep en de wij-inscripties las, twijfelde hij
aan die genezingen, ja hij spotte zelfs met de opschriften.
Toch had de god hem in den slaap genezen, hem echter
daarna gevraagd of hij nu nog ongeloovig zijn zou, en
beschaamd had hij „neen" geantwoord. En Am b r o s i a
-uit Athene, die aan etn oog blind vas, had eveneens
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gelachen over die wonderen; zij had het onmogelijk geuoemd
dat manken en blinden weer beter zouden worden door een
Broom alleen. Maar ook zij was gaan slapen en then had
ze gedroomd dat de god Naar beval als herinueriug aan
haar onbedachtzaamheid een zilveren zwijn als wijgeschenk
in het heiligdom op to richten ; daarna had hij Naar de
zieke pupil geopend en er een g eneesmiddel ingegoten en
then zij bij het aanbreken van den dag ontwaakte, verliet
ze genezen het heiligdom. vas dus Asklepios niet barmhartig, hij, die zich zelfs over zulke zondaren ontfermde
Had men niet alle reden ook voor zich met vertrouwen den
komenden nacht teg emoet to zien :'
Het beeld van A s k 1 e p i o s' mirakelen zou echter niet
geheel volledig zijn, wann.eer we niet nog van een geval melding
maakten, waarnit blijkt dat ook familieleden der patienteu
zich wel in het abaton neerleg den om voor hun tb uis
g ebleven zieken de pulp van den god to verkrij g en.
A r a t a, een Spartaansche was waterzuchtig ; voor haar
ging Naar moeder slapen in het heiligdom to Epidauros,
terwijl ze haar dochter in Sparta achterliet ; ze droomde
het volgende : ze zag hoe de god het hoofd parer dochter
afsneed en haar met den hals naar beneden ophing, zoodat
bet vocht wegliep ; daarop maakte hij het lichaam los en
zette het hoofd weer op den nek. Nadat ze dien droom
had gehad ging ze weer naar Sparta terug en vond daar
Naar dochter genezen, nadat deze daar ook hetzelfde droomgezicb t had gezien.
We zien hoe we met volkomen recht reeds in het
bovenstaande van A s k 1 e p i o s' „mirakelen" spraken. De
Kier geciteerde feiten, weliswaar in naiven vorm, en op een
voor Griekenland niet bevreemdende plastische wijze verhaald,
zijn werkelijk niet anders dan zuivere wonderen, geheel
analoog met de wonderbaarlijke genezingen in onze dagen.
Slechts een oppervlakkige blik in de omvangrijke
Lourdesliteratuur is voldoende om ons de gelijksoortigheid
to doen constateeren van die plotseling e genezingen in het
abaton in den slaap, zonder eenig middel, door een goddelijke
macht verricht en de tallooze wonderen in het water van

696

Lourdes of elders door de Heilige Maagd aan de geloovigen
gedaan. Herinneren we ons slechts om een enkel voorbeeld
to noemen het zoo vaak herhaalde geval van den Belgischen
werkman Pieter de Rudder 1) die acht jaren lang met een
gebroken been rondstrompelde, met een etterende wonde
op de plaats van de breuk en op een bedevaart naar O.
L. Vr. van Lourdes to Oostacker plotseling g enezen wend.
Wat is het verschil tusschen deze genezing en die van
bovengenoemden man, die met een pijlpunt iii een etterende
wonde in de Borst anderhalf jaar lang had rondgeloopen ?
Wil men nog een geval ter vergelijking, zoo herinnere
men zich slechts het reeds besproken verhaal van den man
die een lanspunt in het gelaat had gekregen, welke niet
to verwijderen was, dock in het abaton to Lpidauros genezen
wakker werd, met de punt in de hand en leze dan b y. eens
bij Boissarie (bl. 280 e. v.) het uitvoerige verslag over een
vrouw, die een stuk eener n aald in de hand kreeg ; op allerlei
wijzen trachtten de medici het to verwijderen, dock to vergeefs.
In Lourdes echter werd de hand tot driemaal toe onder
hevige pijn in het water van den vijver gedompeld en na de
derde keen stale de naald, nadat ze een gedeelte van dehand had moeten doorboren, aan het uiteinde van den duim
er zoo ver uit, dat ze zonder eenige moeite kon worden
uitgetrokken.
Heeft in beide gevallen het mirakel niet ongeveer hetzelfde proces moeten tot stand breng en ? Is er eenig essentieel verschil tusschen beide waar to nemen ?
Bijzonder treffend is ten slotte wel het volgende verhaal
bij Boissarie (bi. 235) : „Apres neuf mois de cruelles souffrances.
(un musulman M u s t a p h a) avait completement perdu son
oeil droit. Dix-huit jours s'etaient ecoul^s, lorsqu'une dame
vetue de blane Zug apparait pendant son sommeil et lui dit :
Je suis la Vierge veneree dans la Chapelle des Peres Georgiens (dat is O. L. Yr. van Lourdes) ; je t'ordonne d'aller
imm^diaterent m'y adresser tes prieres et tes actions de
1) Vgl. Boissarie. Lourdes, bl. 193 en 132. B o l s i u s: „Een
wonder uit ooze dagen en de wetensehap" in Studien op Godsd.,
Wetensch. en Letterk. Geb. 1899.
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M u s t a p h a se trouvait radicalement gueri."
Is de gelijkenis met A s k 1 e p i. o s' wonderen niet
volkomen ?
Wij zijn ons geheel bewust ons Kier op een terrein to
hebben beg even, waar men bij oppervlakkige beoordeeling ons
licht van een verkeerden tendenz zou kunnen beschuldigen,
welken wij echter nadrukkelij k willen afwij zen. Wat wij
pier schreven is allerminst gezegd met de bedoeling van
„des incredules, (qui) opposent volontiers (les faits merveilleux du paganisme) aux miracles du christianisme, pour
avoir le droit de refiiser a ceux-ci tout caractere surnaturel,"
~elijk d e B 01111 1 o t In zijn ,,Miracle" zegt, ja het is ons zelfs
niet duidelijk hoe men door zulk een tegenoverstelling dat
recht zou verkrijgen, waarom zou eenzelfde hoogere
ma(•ht, die men in de mirakelen van heden meent werkzaam
to zien, zich ook niet reeds in de tijden van het heidendom
hebben kunnen doers g elder ? ons eenig doel is echter
op de wonderbaarlij ke genezingen van Epidauros het juiste
licht to doen vallen. Want juist door schrijvers als diezelfde
d e Bo n n i o t wordt van wonderers als die van A s k 1 e p i o s
cen verklaring gegeven, die men allerminst van iemand,
die „le miracle" in bescherming neemt zou verwachten.
Bij A s k 1 e p i o s en andere heidensche g eneesgoden was
het „1'imagination", die het werk verrichtte. Zeker is pier,
dunkt me, de vraag gewettigd waarom hier wel de plotselinge
genezing van org anische g ebreken of stoornissen door sterke
verbeeldin g of s uggestie mogelijk zou zijn en elders niet.
We moeten p ier echter bijvoegen dat d e B o n n i o t zijn
redeneeringen over As k 1 e p i o s slechts op mededeelingen
Tan oude schrijvers grondt ; de inscripties van Epidauros,
hoewel bij het verschijnen van zijn boek reeds eenig e j aren
g epubliceerd, schijnen den schrijver nog onbekend. De verhalen dezer inscripties bevatten echter zuivere wonderen,
en nu mope men de mogelijkheid van zulke wonderen in
het algemeen loochenen of erkennen, men moge trachten
ze to verklaren door verbeelding, Bugg estie of hoe men wit
of wel ze zonder beredeneering als feit aanvaarden, As k 1 ep i o s' mira,kelen eischen eenzelfde verklaring als alle anderen.
grace, A son reveil,
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Inderdaad hebben echter deze inscripties onze opvattingen van A s k 1 e p i o s' genezingen in andere opzichten
belan grij k veranderd. Duidelij k toonden zij ons immers hoe
her van een plotseling, tegennatuurlijk ingrijpen sprake is,
door een goddelijke macht, die daartoe geen middel behoeft.
Wel hebben de patienten phantastische droomen, nachtmerries, Welke natuurlijk in de omstandigheden waarin ze
verkeeren en onder de suggestie van de omgeving zeer begrijpelijk zijn, dock de middelen, die zij zich in den slaap
op zich toegepast wanen, zijn van dien aard, dat ze slechts
in het rijk der droomen thuis behooren. Nu meende men
echter vroeger dat ook in den bloeitijd van Griekenland,
den tijd, waarvan in het bovenstaande bijna uitsluitend
sprake was, de genezing door A s k 1 e p i o s op eenigszins
andere wijze plaats had. Men dacht n.1. dat de god in den
slaap door middel van een orakel eeu bepaalde geneeswijze
of behandeling voorschreef, dikwijls in zeer vage bewoordingen, waarvan de uitleg, evenals de eigelijke therapie aan
den patient zelf of aan de priesters was overgelaten.
Hebben onze inscripties getoond hoe in die tijdeu van
iets dergelij ks geen kwestie was, werkelij k heeft men zich
later, in de dagen der Romeinsche heerschappij, het optreden
van Ask 1 e p i. o s en de genezing in zijn heiligdommen op
die wij ze voor to stellen.
Het zou ons veel to ver voeren, wanneer we trachtten
ook maar eenigszins volledig de talrij ke plaatsen der latere
literatuur to bespreken, waar ons van een bepaalde medische
behandeling in de heiligdommen van As k i e p i o s wordt
verhaald. Werkelijk werd er in den Romeinschen Keizertijd een bepaalde geneeskunde door de priesters van den
god uitgeoefend, ten bewijze waarvan wij bier met eenige
voorbeelden kunnen volstaan.
Een zeer bekende figuur uit de latere Grieksche literatuur is die van den redenaar A r i s t i d e s in de laatste
helft van de tweede eeuw na Christus, du s een ee raw of vij f
na den bloeitijd van het bovenbeschreven Asklepieion to
Epidauros. Deze Aristides, zeer waarschijnlijk een typische
zenuwlijder, was een fanatiek volgeling van A s k 1 e p i o s;
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jaren l ang reisde hij om zoo to zeggen van het eene heiligdom van den god naar het andere om g enezing to vinden
voor zijn talrijke kwalen. Ten slotte verheerlijkte hij in
tal van redevoeringen de macht van den god, aan wien hij
zoo veel to danken had en daarin verhaalt hij ons van de
wij ze waarop hij g enezen werd. Zeker is het zeer merkwaardig, dat hij nergens van wonderen spreekt, die plotseling
aan hem werden verricht, dock als hij zich in den tempel
van A s k 1 e p i o s had to slapen gelegd, kreeg hij telkeus in
den Broom, yank in zeer wage termen een orakel, hetwelk
hem, wanneer hij het zelf of met behulp van de priesters
na zijn ontwaken tut klaarheid had gebracht, het middel
aan de hand deed, dat hij voor zijn kwaal moest aanwenden.
Nu een s ried de g odheid hem aderlating en of het g ebruik
van Baden aan, dan weer moest hij bepaalde geneesmiddelen
nemen of zich van het gebruik van versehillende spijzen of
dranken onthouden, wanneer hij dan, na zulk een orakel
ontvangen to hebben den volgenden morgen ontwaakte,
volgde hij de voorschriften, in den Broom ontvangen of liet
zich op de voorg eschreven wij ze in het heiligdom behandelen. Het groote onderscheid tussehen A s k 1 e p i o s' mirakelen van vroeger en deze medische behandeling, op g rond
van door den god gegeven en door de menschen uitg elegde
orakels, springt duidelijk in het oog. Zoo zien we, hoe in
lateren tij d het optreden van A s k 1 e p i o s in het alg emeen
geheel is veranderd en dat dit ook in Epidauros het geval
is geweest, wordt ons met zekerheid bewezen door de vondst
eener zeer merkwaardige inscriptie nit de tweede eeuw
na Christus.
„Ik, M. J u ii u s A p e 11 a s, uit Idrias en Mylasa werd
door den god ontboden, daar ik telkens ziek was en aan
mijn digestie iced. op mijn refs beval de god mij in Aegina
(waar hij ook een heiligdom had) me niet to veel to agiteeren.
Toen ik in het heiligdom was gekomen, beval hij me, het
hoofd twee dagen lang met een mantel to bedekken (het
regende die dagen), kaas en brood to eten en seldery met
salade, mij zelf to helpen in het bad, mij to oefenen in het
hardloopen, limonade to g ebruiken, mij in het bad tegen
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den wand to wrijven, in de bovenverdieping to wandelen
(de boven beschreven groote zuilenhal), to schommelen, mij
in to wrijven met stofzand, blootsvoets to loopen, v66r ik
in het warme bad ging er wijn bij to gieten, mij alleen to
Baden en den badknecht een drachme to geven, mede to
doen aan het gemeenschappelijk offer aan A s k 1 e p i o s,
E p ion e en Eleusinische godheden ; melk met honing to
drinken. En Coen ik op een dag alleen melk had gedronken
zeide hij: „doe er honing bij, opdat het laxeerend worde"..
Toen ik den god gevraagd had mij er wat sneller of to
helpen, droomde ik dat ik met mosterd en zout ingewreven,
nit het abaton naar het badhuis g ing en dat een knaap
met een rookend wierookvat voorafging en de priester
zeide : „ge zijt genezen, nu moet gij het honorarium be-talen" ; en ik deed wat ik gedroomd had en Coen ik mij
met mosterd en zout had ingewreven, deed het zeer, maar
toen ik mij baadde deed het geen pijn. Dat gebeurde in
de eerste negen dagen na mijn komst. En hij greep mij bij
de hand en de Borst (?). Den volgenden dag brandde ik
mij bij het offeren de hand, zoodat er blaren op kwamen.
Maar spoedig was de hand weer genezen. Toen ik nog
langer bleef beval hij mij anijs met olie to gebruiken tegen
de hoofdpijn; ik had echter geen hoofdpijn. Maar toen gebeurde het dat ik door het studeeren congestie naar het
hoofd kreeg en door de olie aan to wenden kwam ik van
mijn hoofdpijn af. En hij beval mij met koud water to
gorgelen tegen de huig, want ook daarvoor had ik zijn
hulp ingeroepen ; en hetzelfde voor de gezwollen amandelen..
En hij beval me dit alles op to schrijven. Dankbaar en
genezen ben ik weggegaan."
We behoeven dunkt me, dit relaas van ziekten en door
A s k 1 e p i o s v oorgeschreven geneesmiddelen slechts even
met de vroeger behandelde genezingsinscripties uit de vierde
eeuw voor Chr. to vergelijken om dadelijk in to zien Welk
een verandering er ook in Epidauros' Asklepieion heeft
plaats gevonden. Daar phantastische droomen, pier slechts
een bepaalde uitspraak door den god gedaan en door
menschen uitgelegd, d i lr slechts gedroomde geneesmiddelen
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en behandeling van den meest onmogelijken aard, Kier een
werkelijk aangewende therapie, char een plotselinge wonderdadige genezing in den droom, her geen sprake van een
ingrijpen eener goddelijke macht dock slechts een gesugg ereerde geneeswij ze, die zeker in vele gevallen zeer rationeel en geheel volgens de eischen der geneeskunde wordt
voorgeschreven, kortom char een mirakel, her een medische
behandeling . Epidauros' mirakelengod is verworden tot
een middel, waardoor aan menschelijke wetenschap een
tintje van bovenmenschelijkheid wordt gegeven, waardoor
een menschelijk geneesheer een mantel van mystiek wordt
ouigehang en. De Asklepieia van den Romeinschen Keizertjjd zijn slechts plaatsen, waar door priesters en medici een
g ew{_^ne geneeskunde wordt uitgeoefend. . . . Lourdes is gewm'den t(_)t Carlsbad.
Toch blijven ook in deze latere tijden enkele sporen
van het vroegere mirakelengeloof to vinden. Zoo verhaalt
ons b.v. dezelfde A r is t i d e s van een heilige bron in het
Asklepieion to Pergamos, door welks water blinde oogen
weder ziende werden gemaakt, borstzieken genazen, kreupelen ging en loopen, stommen de spraak terug kregen. In
het algemeen echter treedt het goddelijk mirakel op den
achtergrond voor de menschelijke wetenschap. Volkomen
hiermee in overeenstemming is het dat we in den Romeinschen Keizertijd het aantal gebouwen in het heiligdom
sterk zien vermeerderen; talrijke badhuizen en dergelijke
inrichting en, Welke in een mirakelen-heiligdom overbodig
waren, doch op een badplaats geheel thuis behooren, zien
we in die dagen verrijzen.
Duidelijk is het ook hoe in deze latere periode de
priesters van den god en de verdere beambten veel weer
op den voorgroud traden; immers zij werden weer en weer
de g enezenden, wien de god sleehts bij de uitoefening van
hun ambt als suggestiemiddel, of als men wil als uithangbord diende. Eerst in deze tijden dus kan men met eenig
recht van g odsdienstige bedriegerij spreken. A s k 1 e p i o s'
mirakelen van vroeger daarvan to beschu ldigen is volkomen zonder grond. Toch heeft men dat wel gedaan,
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zelfs spreekt een man als W ii a m o w i t z met een eenigs-zins vermakelijke heftigheid van „ein Getriebe von Trug and
Heuchelei" van de „Firma schwindelhafter Cumpfuscherei."
Waar was daar eehter plaats voor eenig priesterbedrog ?
De zieken legden zich to slapen en werden den volgenden
dag genezen wakker, zonder dat er in werkelijkheid eenig
middel op hen was toegepast. Het staat natuurlijk vrij
aan zulke genezingen zelf to gelooven of niet, dat ze door
middel van bedriegerij tot stand zouden zijn gekomen,.
daarvan kan Been sprake zijn.
Niettegenstaande telkens in de genezings-inscripties
n^drukkelijk gezegd wordt dat de verschijning van A ski e p i o s
slechts wordt gedroomd, zoodat er dus van zoo'n verschij wing
in werkelijkheid geen kwestie is, heeft men veelal gang enomen dat een priester, als As k 1 e p i o s verkleed, voor de
verbaasde blikken der zieken to voorschij n trad en de lij ders
behandelde. We zagen echter reeds dat ze in den bloeitijd
van het heiligdom heelemaal niet behaudeld werden ; zij
droomen slechts Wilde, grillige voorstellingen, alles is slechts
phantasie in den slaap, niemand ziet den god in werkelijkheid ; her dus van een dergelijk bedrog to spreken is volkomen onbillij k.
Wij meenen pier echter den schuldige aan to kunnen
wijzen die dezen laster hoewel onbewust in de wereld gebracht
heeft. Het is namelijk de comoediedichter A r is to p h an e s;
een plaats in zijn Plutos, in dit verband reeds vaak herhaald,
doch naar het ons voorkomt niet geheel juist opgevat
schijnt m.ij de aanleiding tot deze valsche beschuldiging
van As k 1 e p i o s' mirakelen geweest to zijn. Immers deze
plaats, vrij wel de eenige in onze schrijvers-literatuur, die
meer uitvoerig over Ask 1 e p i o s' genezingen in den klassiekGriekschen tijd handelt, geeft werkelijk bij oppervlakkige
beschouwing den indruk dat de god zijn patienten in persoon
verscheen en behandelde. Juist onze genezings-inscripties
werpen echter, naar het mij scb.ijnt, een geheel ander Licht
over deze passage van den comicus, waardoor zeker het
comisch element er niet minder op wordt. De pier bedoelde
plaats, die ons ook in het vervolg nog zal moeten dienen
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onze voorstelling van den heiligen nacht in het abaton to
verlevendigen, heeft ongeveer den volgenden inhoud : Een
arm A.thener en zijn slaaf hebben zich op raad van den
Delphischen Apollo meester gemaakt van den ouden Plutos,
den blinden god van den rijkdom, die in zijn blindheid niet
ziet bij Welke menschen hij zijn intrek neemt, zoodat hij
vaak de slechten bevoordeelt en de goede menschen in den
steek laat. Om dit to verhelpen moet de god ziende gemaakt
worden en nu wordt besloten hem in het Asklepieion,
waarschijnlijk dat in de Piraeus, ter genezing neer to leggen.
Onze passage nu bevat het verhaal van den slaaf, hoe het
daar met den ouden peer gegaan is en hoe hem door
A s k 1 e p i o s de oogen zijn geopend.
Nadat ze hem hadden g ereinigd en de offers hadden
g ebraeht leg den ze P 1 u t o s in het abaton neer en ook de
slaaf ging er liggen op zijn_ matras, want ieder moest zijn
ei g en matras meebreng en.
Er waren nog vele andere zieken met allerlei kwalen.
Nadat de lampen waren uitgedoofd, gaf de dienaar van den
god bevel to gaan slapen, en to zwijgen, ook als ze soms gedruisch mochten hooren. Zoo lagen ze stil op een rij, maar
de slaaf, die er natuurlijk zijn gewone slavenstreken op
nahoudt, keek, hoewel hij niet mocht, toevallig op omdat hij
zoo'n zin had in een Schaal met lekkernij die in de buurt
stood; hij zag Coen juist hoe de priester bezig was de koeken
en vijgen van de heilige tafels en de altaren to kapen en
in zijn eigen zak to steken.
Dan vertelt onze slaaf nog allerlei over zich zelf, wat
hij deed om de bewuste schaal to pakken to krijgen en hoe
hij het oude vrouwtj e dat naast hem lag bang maakte door
to sissen als een slang en Naar to bijten. We zien hoe we
pier zijn to midden van de leugens van een slaaf in de
comoedie ; bier bijvoorbeeld historische beschouwingen aan
vast to knoopen over de gewoonte der priesters om alles
wat aan den god werd gewijd heimelijk zich zelf toe to
eigenen, zou zeker vrij ongerijmd zijn. Op dezelfde wijze
hebben we dus ook op to vatten wat nu volg t.
Daarin vertelt de slaaf hoe hij daar lag, gehuld in zijn
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mantel; dock daar waren gaten in en daardoor heen zag hij
hoe de god, gevolgd door twee van zijn dochters verscheen,
langs de zieken wandelde en ze een voor ern onderzocht.
Lerst nam hij een zekeren Neokleides onderhanden, een bekend aanklager nit Athene, die blind was, maar toch alle
ziende menschen met zijn streken voor het gerecht to slim
of was. De god maakte een zalfj e van gestampte uien,
azijn en nog eenige dergelijke ingredienten en smeerde dat
op de oogen van den patient, „opdat hij er nog meer pijn
aan zou hebben". N e o k 1 e i d e s sprong schreeuwende op
en liep hard weg, maar de god zei lachende „ziezoo, ga nu
daar maar zitten met je besmeerde oogen, dan zal je er wel
uitscheiden met je valsche bedrijf". Hierna kwam A s k 1 ep i o s aan P 1 u t o s; hij wiesch hem de oogen nit met een
handdoek, en nadat zijn dochter P a n a k e i. a het gezicht
van den blinde met een doek had bedekt, foot de god een
paar van zijn slangen, die onder de doek kropen, de blinde
oogen likten en.... P 1 u t o s was genezen. Van pleizier
klapte de slaaf in zijn handers en plotseling verdween de
god met zijn slangen, dock zij, die in het abaton bij Pluto s
lagen, feliciteerden hem met zijn genezing.
Lijkt het op het eerste gezicht als mochten we uit
dezen comischen onzin besluiten, dat persoonlijke verschijningen van den god plaatst hadden, m. a, w. dat werkelijk een verkleed priester voor den god speelde en de zieken behandelde,
reeds op zich zelf beschouwd toont ons dit verhaal het
onmogelijke van een dergelijke behandeling aan. De geschiedenis die de comicus den slaaf in den mond legt is
een dolle phantasie en we behoeven niet ver to zoeken
waaraan ze haar ontstaan to darken heeft. Is niet de
geheele malle historie een kostelijke parodie op de algemeen
verspreide ernstige verhalen, gelij k we die op onze genezingsinscripties lezen ? Wat in werkelijkheid de zieken volgens
die inscripties droomen, beweert de slaaf to hebben zien
gebeuren, de phantastische voorstellingen van den droom
worden verhaald alsof ze in werkelijkheid plaats hadden,
de mirakelengod wordt tot caricatuur van een kwakzalver,
is er beter middel tot spotten en profaneeren denkbaar ?
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En profaneeren is zoo vaak de lust van onzen comicus.
Zoo zien we dus hoe de plaats, waarop de voorstelling
van het priesterbedrog berust, slechts een bespotting is
van de verhalen der geloovigen over Ask 1 e p i o s' mirakelen,
terwijl het ons juist uit deze verhalen duidelijk is geworden,
dat er van een dergelij k bedrog in die tij den Been sprake
kan geweest zijn. Dat Ar i s top h a n e s, die in zoovele
opzichten een bespotter van het godendom was, ook deze
g eschiedenissen niet heeft geloofd, behoeft ons niet to verwonderen, zijn parodie erop bewijst ons slechts dat ook hij
ze gekend heeft.
Keeren w j tins of van den spotter om nog eenmaal
den blik to wenden naar die plaats der vertroosting, waar,
gelijk we zagen, een talrijke menschenschaar, door lijden
van allerlei acrd g eteisterd, het oogenblik afwacht dat de
machtig e god de g enezende hand tot hen zal uitstrekken.
Findelijk liep de lange dag, de dag van wachten en
hopen ten einde. Langzaam daalde de zon in het westen,
waar in de verte de kale bergen wazig paars kleurden
tegen de brandende lucht ; rosser tintelden de stralen van
haar avondgloed over het schitterend warmer der gebouwen,
weer en meer verduisterd door de steeds donkerder getinte
schaduwen van het woud. IHelderder en helderder flikkeren
de vuren der altaren, waarvan de offers de geheimzinuigheid
van het Bosch in halfduister met mystieke geuren vervullen.
Grooter steeds wordt de bedrijvigheid onder de afgematte
pelgrims, want voor het uur van den slaap zal zijn aangebroken, moeten nog nieuwe offers den god worden gebracht.
De nacht is gevallen ; zwart duister omhult de schaduwen
van het woud, slechts een spookachtig licht van brandende
lampen en fakkels, die op de pleinen en in de gebouwen
zijn ontstoken.; en boven, nit het diep blauw van den zuidelijken nachthemel het mystiek gefflonker der sterren. Rondom
van alle kanten nit het woud tusschen het ruischen der
boomer de geheimzinnige nachtgeluiden der wakende dierenwereld ; daar schuifelt een slang door de dorre bladeren
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op den grond, het heilige godendier, de godheid zeif missehien,.
in de verte in de takken het slaan van de nachtegaal door
andere minder harmonieuse vogelstemmen beantwoord, en
in het heiligdom zelf pier en daar het dof blaffen der
heilige honden, Artemis, de rijzende maangodin begroetend.
Opschrikkend bij ieder geluid, elk oogenblik het bovennatuurlijke verwachtend, het door koorts en lijden verhitte
brein iedere miuuut meer gespannen, die menschenmenigte,
door ziekte en vermoeienis uitgeput, nog altij d wachtend.
Want nog is het oogenblik niet aangebroken.
Daar verschij nt, gehuld in het priestergewaad, de offerband om de slapen, de ho'ogepriester van de godheid. Ook
in den tempel zijn thans de lichten ontstoken, waarvan de
$ikkerende schijn een tooverglans werpt tusschen de zuilen.
daarbinnen over het schitterend goud-ivoren beeld van den
genezer. Dakar, zich neerwerpend aan zijn voeten, verzamelt
zich, dicht gedrongen op elkaar, de lijdende bevolking van
het heiligdom, om haar laatste offer to breng en, Naar laatste
gebeden op to zenden. Het offerdier is geslacht ; in blauwe
kronkels stijgt de rook op van het altaar tot het aangezicht
van den god. Daar klinkt de laatste hymne om den genezer
to roepen
„Ontwaak, o gezegende, koning der volkeren, geliefd
kind van Latona's zoos.! Schud de slaap nit uw oogen
en poor de stem uwer getrouwen, die in blij verwachten
uw macht inroepen, geliefde A s k 1 e p i o s. Ontwaak, verlosser der menschheid ! en hoor uw hymne aan ! Gegroet !" 1}
En dan, in sidderend verwachten, met het wanhopig dring en
eener menschheid, die na lang, nameloos lijden het uiterste
beproeft, een smeeken, ja een eischen de genezing to brengen,
die nergens elders meer to vinden is, het telkens en telkens
herhaalde ,,seigneur! guerissez nos malades" !
De laatste plechtigheid is afgeloopen ; eindelijk is het
lang verbeide oogenblik daar. De deuren van het abaton
zijn geopend, de zieken gaan naar binnen, wie niet loopen
kan wordt door de tempelbedienden of door eigen begelei1) Vgl. de inner. C. I. A. III, 1, 171.
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ders gedragen, welke na eeu afseheid vol hoop hun geliefdea
zieken achterlaten om zelf buiten het heiligdom een onderkomen to zoeken.
Daar in dat abaton, waar de lijders eindelijk het doel
hunner pelgrimstocht hebben bereikt, liggen ze neder bij
den flauwen schijn der lampen, naast elkaar op hum. matrassen, gehuld in hun mantels, vaak met het hoofd rustend
op de huid van het Bier, dat zij zelf den god hadden geoferd. Ook her nog warden bepaalde regelen in aeht
genomen, gelijk ons die voor een klein gedeelte door de
reeds genoemde inscriptie uit het Amphiaraosheiligdom
zijn bewaard : „Hij die in het abaton wil slapen.... (pier
ontbreekt he^aas een stuk van den text).... gehoorzamend
aan de regels. De neokoros moet van dengene, die zich
to slaperl legt, als hij het daarvoor verschuldigde geld in
de bus werpt, naam en woonplaats opschrijven en dat dan
openlij k aanplakken in het heiligdom, zoodat ieder, die
wil, het lezen kan. In het abaton moeten manners en
vrouwen afzonderlijk liggeu, de manuen ten oosten, de
vrouwen ten westen van het altaar....." Jammer maar
dat het fragment zoo klein is
Allen zijn gelegen, de deuren van het abaton worden
gesloten, de tempelwachter gaat road en na de lampen to
hebben uitgebluscht beveelt hij to zwijgen en to gaan
slapen. Wij kunnen ons voorstellen hoe die slaap geweest
zal zijn dier lijdende zielen door vermoeienis, hoop en spanning tot het uiterste geprikkeld. Is het wonder dat de
meest phantastische droomen van lijden en genezing, de
hevigste nachtmerries over hen kwamen op deze geheimzi.nni.ge plants der mirakelen, waar to midden dier dicht
op elkaar liggende menschenmenigte in werkelijkheid de
heilige dieren ronddwaalden, waar de slangen zacht sissend.
langs hen kropen, waar ze den warmer adem voelden der
snuffelende honden, de heilige trawanten van den god. En
boven hen de flikkerende sterrenlucht, waartegen men,
over den muur van het abaton peen, de wuivende kruinen
der boomen zag afsteken, uit wier zwarte schaduwen de
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Ynystieke geluiden stegen, de geheimzinnige stemmen van
den nacht.
En plotseling, schel door de sprekende stilte, het schrille
hanengekraai, de heilige Vogel van den god, die reeds van
verre den dag begroet. Zou die groet miss chien den naderenden meester Belden ? Zou hij komen, de groote genezer
Asklepios?
Schiedam, Juli 1902.

HET CONGRES TE KORTRIJK
(20-24 AuGusTus)
DOOP

Prof. Dr. P. J. BLOK.

Over Zeeland was ik naar Vlaanderen gekoinen, na een
heerlijken tocht over de breede Zuidhollandsche en Zeeuwsche
stroomen met hun zilveren lichtglans over het water en
hun lage zandkusten aan beide oevers, met hun talrijke
kreeken en zandplaten, hun bruine en Witte zeilen, g elapt
dikwijls als een bedelaarsdeken, de roodgedakte dorpen om
de zware kerktoren s op de zandig-groene eilanden. Heerlijk
stoomde de Middelburgsche boot over het wijde water van
Noord en Merwede langs de drukke werven van Sl iedrecht.
en de Kinderdijk, door de biezige Dortsche Kul naar het
statige Hollandsch Diep ; vandaar door de Zijpe, in de 14e
eeuw herhaaldelij k roodgekleurd door Vlaamsch en Hollandsch bloed, menigraal na dien tijd het tooneel van
scheepsstrijd en Geuzenmoed ; dan, met het gezicht op den
zwaren Loren van Zieriksee, dwars over zich wagend tusschen
de breede kreek, die Noord- en Zuid-Beveland scheidt ;
eindelijk op het oude Veere aan, dat daar vergeten ligt aan
den verlaten oever van den zanderigen Zeeuwschen stroom,
met zijn Kampveerschen toren zwaarmoedig nit de verte
ziende op de onmetelijke zee, die eenmaal van Veere's bloei
g etuig de. Toen naar het oude Middelburg, de ook van
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thans van een verwaarloosden rompslomp weder door liefdevolle restauratie een schoon monument van oude bouwkunst
geworden, Naar trotsch en toch fijnbewerkt stadhuis, haar
,,langen Jan," haar statig e m aar stille b rachten. Een mooie
laan van door den westenwind gebogen zilveren berken, die
soms den indruk van ceders geven, en hoog e iepen loopt
van her naar Veere, omzoomd door zware klei-akkers, afgewisseld door kleine Zeeuwsche huisjes, wit en groen geverfd,
met geborduurde Zeeuwsche gordijntjes. Veere, het verlaten
Veere, met zijn aardig stadhuis, zijn reuzenkerk, zijn kunstig
gesmede waterput, zijn mooie luid van verval sprekende
oude gevels aan de begroeide trade een heerlijk uurtje
van herinneringen aan koopmansdurf en Geuzenbedrijf, aan
haudelsroem en diepen val. Dan Vlissingen, een herinnering
aan den grooten Michiel, die hies- uitziet op de breede zee
en de ruime haven, beloften voor eene toekomst, die nog
altijd op zich laat wachten, intusschen in afwachting voorbereid. Vandaar op de geriefelijke stoomboot over de
koninklijke Schelde naar het loods- en visschersdorp Breskens
aan de lage Vlaamsche trust, met zijn onaanzienlijke woningen
en stoere bevolking levendiig herinnerend aan de zeedorpen
op de 1° Toordhollandsche en Friesche Wadden-eilanden.
Dan dwars door het aan bouwland rijke Staats-Vlaanderen
per stoomtrani naar het oude Sluis, ook al een bijna vergeten oord, welks hooge vierkantige belfrood, na de restauratie van het stadhuis, dat hij, een der schoonste van geheel
Vlaanderen, bekroont, ruim uitzicht biedt over het gansche
land, van Vlissingen tot voorbij Brugge en Blankenberghe.
Die belfrood en de ,,steenen beer", het overblijfsel der
eenmaal sterke vestingwallen, onder M a u r i t s en F r e d e r i k
He n d r i k herhaaldelijk het tooneel van groote krijgsdaden,
geven thans vooral een schilderachtig karakter aan het
oude stadje en zijn landelijke omgeving. De rechtlijnige
smalle vaart van p ier naar Brugge, de plaatsvervangster
van het beroemde lang verlan de Zwin, levert weinig bij zonders
op; de kleine stoombarge, een enkel binn envaartuig glijdt
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over Naar stille waterers langs het oude St. Anna ter Muiden
tusschen de welige landerijen door, totdat men komt aan
het eerwaardige Damme.
Welk een grootsche herinnering, ook hier, aan lang
vervlogen, middeleeuwschen bloei van handel en nijverheid.
Het stille, schij nbaar onbewoonde stadj e of liever dorpj e,
dat zelfs geen eig en postkantoor mer heeft, is nog doodscher
dan ons Veere, nog indrukwekkender in zijn verval. Mijn
trouwe reisgenoot en ik kwamen nog juist bijtijds om onder
het zinkend avondlicht een blik to slaan op de oude, meer
dan half in puin gevallen kerk, met de problematisehe
plaats van NI a e r 1 a n is graf, het sombere holle hospitaal,
het nog in de kokette vormeu der 15 eeuw zich tooiende
gerestaureerde stadhuis met zijne herinneringen aan het
schitterende buwelijk van Karol den ^. v t o u t e en zijn
alweder probie rnatisch of beeldsel van. M a e r l a n t aan een der
balker; vooral op de ruime verlaten m.arkt, eenmaal de
drukke verzamelplaats der talrijke kooplieden, wier schepen
wiegelden op de in landerijen herschapen ruimte van de
grootste handelshaven dozer streken, thans geheel onherkenbaar ja onvindbaar geworden. En op die markt droomt
J a c o b van NI a e r 1 a n t, eenzaam op zijn voetstuk, van dat
schoone verleden. Is M a e r 1 a n t hier werkelijk geboren ?
Het is verre van onwaarschijnlijk maar toch niet zoo zeker
als dat hij pier „onder de clocke" begraven lag. Zijn
grafsteen, waarop een g eleerde met en bril op was afgebeeld, is nu verdwenen maar de bril en de andere emblemen
der wij sheid, die er op waren gang ebracht, g aven aanleiding
tot de legende, dat hier niemand anders begraven lag dan...
de beroemde T y l U i 1 e n s p i e gel. Het volksgeloof was
bijna twee eeuwen niet van die gedachte of to brengen en
zoo deed de herinnering aan den wijsten Vlaming dienst
als reelame voor den legendarischen grootsten zot van alle
tijden, naar wiens gewaand graf zelfs malle bedevaarten
werden gedaan. Zoo word M a e r 1 a n t door zijn eigen
stadgenooten smadelij k vergeten ! Eerst in doze eeuw herleefde hij voorgoed met de rechten van zijn taal in Vlaanderen.
Toen wij eindelijk heengingen, met moeite ons losmakend
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van den diepen indruk van eenzaamheid en verval, ging
juist de maan op achter het stadhuis, gluurde om den
hoek van de antieke trapgevels daarnaast en wierp Naar
stralen over „den vader der Dietsche dicht'ren al to g ader",
die daar peinzend schijnt to denken niet alleen aan het
verleden maar ook aan de toekomst van zijn Vlaamsch yolk,
bezorgd nog steeds voor den invloed van „wat Walsch is"
en begeerend dat yolk opgeheven to zien door het onderwij s,
dat ook hij in zijn tijd, door zijn letterkundigen arbeid
leerend, zijn yolk in ruime mate Wilde geven om het op
to heffen uit de duisternis, waarin het wandelde. Een
uurtj e nog in den maneschijn langs een niet onaardigeu
met boomen beplanten weg, en dan Brugge.
Wij hadden het beiden vbor jaren g ezien m.aar wij
herkenden het „doode Brugge" nauwelijks. Geen plaats
in de hotels op de markt ; overal vreemdelingen : Engelschen, Hollanders, Amerikanen, Duitschers, Franschen,
Belgen ; overal gewoel op de straten, in plaats van doodsche
stilte drukke winkels, bierhuizen vol algemeen Europeesch
lawaai, een roezige menigte toeristen op alle merkwàardige
plekjes. Brugge was Brugge niet weer! Op het Begijnhof
rijtuigen met Engelschen of Amerikanen, door gidsen met
uitgestrekten wijsvinger geleid; in de onderkerk van het
Heilige Bloed, blijkbaar door B a e d e k e r niet nauwkeurig
genoeg aangewezen, gelukkig nog wat 12 de eeuwsche eenzaamheid ; op de markt geloop en gedraaf, trams en
omnibussen, wagens en paarden, druk gebeier van het
zenuwachtig lang voortdeunende klokkespel net zijn toepasselij k ploertig : „weet je van wie ik het meeste hoii ?
Van jon, van jou, van jou !" Brrr ! Gelukkig konden wij
gauw onze teleurstelling vergeten in de nederig e omgeving
van „De Palingpot", waarin wij ten slotte genadiglijk
werden opgenomen ; een uitnemend potteke biers en een
goed zindelijk Vlaamsch bed hadden wij wel verdiend.
Den volgenden morgen gingen wij de tentoonstelling
zien. Eigenlijk was een bezoek aan de tentoonstelling het
laatste nummer op het program van het Congres, dat ik
Bing bezoeken. Maar ik m.eende beter to doen om alleen_
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to gaan dan in groot gezelschap zooals aan het einde van
het Congres allicht het geval zou zijn. Mijn voorzorg
tegen de congresdrukte bleek nutteloos geweest to zijn,
want een dichte menigte van allerlei landaard stroomde
reeds bij de opening het voor de tentoonstelling bestemde
Gouvernementsgebouw binnen. Het was to midden van
die zich verdringende menigte bijna niet mogelijk rustig to
genieten van al het schoons, dat her in rijken overvloed
werd geboden. Memlinc, de Van Eyck's, Van der
Weyden, Van Orley, Dirk Bouts van Haarlem,
Gerard David van Ouwater, Jeronimo Bos, Mabuse
wie heeft ooit zooveel van „de Nederlandsche primitleven" bij elkander gezien P Wie heeft ooit die schitterende
kleuren van rood en blauw, die heerlijke kunst van portretteekenin g, die realistische mystiek der oude Nederlanders z66
kunnen bewonderen ? In de groote zaal de ongeevenaarde rij
van M e m ii n c s, de beroemde schrijn van de Heilige Ursula
nit het hospitaal St. Jan to Brugge in het midden, daartegenover de Heilige Maagd „in de open galerij" uit hetzelfde
hospitaal, een der heerlijkste kleurrijke werken van den
Duitschen meester, die in Brugge zichzelven vond. In dezelfde
zaal aan den achterkant het merkwaardige lijstje met een
mannenportret van M e m ii n c, een grijsaard van J a n v a n
E y c k en een portret van D i r k B o u t s, samen in het
bezit van baron O p p e n h e i m to Keulen, waar men den
verschillenden trant der drie meesters het best kan waarnemen. Maar waar zou ik blijven, wanneer ik zelfs maar
het voornaamste wilde vermelden van al die her tentoong estelde, nit meer dan honderd Europeesche verzamelingen
bijeengezochte meesterwerken, 40 M e ml i n c s, 16 V a n d e r
Weijde's, 20 Gerard Davids, 10 Ma buses, 12 Van
Eycks, 8 van Jeronimo Bos, 10 van Quintyn Metsys,
in het geheel bij de 400 meesterwerken der oude Vlaamsche
scholen P Een leek ads ik geraakt in verbijstering bij al dit
schoons, Waarvan hij geniet zonder zich in ieder bijzonder
geval rekenschap to kunnen geven van zijne bewondering
voor, zijne verrukking sours over die heerlijke voortbrengselen
der oude meesters. De grootsche rij kunstenaars van Melchior
45
'). E. II 11
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Broederlam, den hofschilder van Philips den Stoute
omstreeks 1400, over de V a n E y c k s, M e mu i n c en Lucas
van Leiden tot Pieter Pourbus en Pieter Claeis,
den jongen, omvat een tij dperk van anderhalve eeuw, waarvan
ruim een eeuw voor de eigenlijke primitieven kan worden
gerekend, tegenover vie schilders als Po u r b u s en C 1 a e is
den overgang vormen tot de nieuwe groote periode van
Vlaamsch-Nederlandsche schilderkunst, die dan een aanvang
neemt. Een enkel oogenblik gevoelt hij neiging om to
meesmuilen tegenover de zekerheid, waarmede de kenners
niet altijd met elkander in overeenstemming ! op
allerlei diepzinnige gronden ongeteekende werken aan
bepaalde meesters of „hun school" toeschrijven. Maar dan
rijst weder zijn vertrouwen, als hij in den catalogus
het omineuze „inconnu" ziet pri j ken, en zijn kritiek,
schuchter geuit to midden van zooveel schoons, bezwijkt
voor zijn gevoel van onkunde : hij geniet eenvoudig van
schoone lijnen en heerlijke kleurenmengeling, overstelpend
door Naar ongekende pracht. En met moeite ontrukt hij
zich aan die omgeving, waarin hij dagen en dagen zou
willen vertoeven, maar dan niet to midden van de onrustig
door elkander woelende, langs elkander voortdringende
menigte toeristen en werkelijk belangstellenden.
Zoo zou deze tentoonstelling inderdaad een waardig
slot geweest zijn voor het congres, de apotheose immers
der oude Nederlandsche kunst, door Zuid en Noord gemeenschappelijk tot stand gebracht, de uiting tevens Coen reeds
van het weer realistische gemoed der noordelijke bevolking
naast de heldere kleurenpracht en de weer hartstochtelijke
opvatting der Vlamingen. Laat ons hopen, dat anderen
gelukkiger geweest zijn dan ik en volop in de rust, daarbij
noodig, hebben molten genieten van deze heerlijke uiting
van den Nederlandschen geest, een openbaring, naar mij
kenners zeiden, zelfs voor hen, die deze periode der Nederlandsche kunst goed meenden to kennen maar een zoo
diepen indruk niet hadden verwacht.
En Coen naar Kortrijk, waar het 2 78te Nederlandsche
Taal- en Letterkundige Congres zou dagen, met afwijking
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van de vroegere gewoonte ditmaal reeds een jaar na het
vorige, dat to Nijmegen gehouden was. Ik ging er heen
zooals velen, met zekere beklemdheid bij de gedachte aan
het groote ongeluk, dat in den voorzomer den Nederlandschen stam had getroffen, in de onzekerheid ook of de
eeuwige Belgische politieke oneenigheden Been noodlottigen
invloed op het Conggres zouden oefenen.
De Nederlandscb e Taal- en Letterkundige Congressen,
ofschoon reeds langer dan een halve eeuw door een overig ens
betrekkelijk kleine kern van geleerden en letterkundiggen
in stand g ehouden, molten zich niet verheug en in eene
hooge waardeering van de zijde van het publiek. Onze
dagelijksche pegs pleegt er van to spreken op een ironischen toon, die hoogstens zich tot een zekeren graad van
welwillenden twijfel vermag to verhefen ; dezelfde ironie,
denzelfden twijfel vindt men terugg tot in de hoogste
kringen van wetenschap, letteren en kunst ten onzent.
Vanwaar dit ? De stichters en trouwe bezoekers der eerste
congresses hadden bepaaldelijk den steun en de verdere
ontwikkeling der „Vlaamsche beweging" in Belgie op het
oog ; de energieke J a n F r a n s W ill e m s, later ten onzent
de geestdriftige D e V r i. e s, en wie er meer met hen schouder
aan schouder stonden tegenover de sedert 1830 in Vlaan- .
deren, Brabant en Limburg toenemende verfransching die nog
omstreeks 1870 zelfs tot in onze Noord-Nederlandsche gewesten van alien naam een ernstig nationaal gevaar scheen
to worden, lieten niet na den tramp op to nemen teg en de
ironie en de scepsis hunner dagen. Dat zij en de hunnen
bij hun sfrijd voor het Nederlandsch in het Zuiden niet
tegen windmolens den handschoen opnamen, dat die strijd,
in weerwil van telkens met nadruk geopperden of spottend
daarheengeworpen twijfel aan den goeden uitslag hunner
pogingen, zegevierend is gestreden wie zal het tegenwoordig willen ontkennen ? Met trots kunnen de voorstanclers onzer congressen want ook deze hebben hun bescheiden
deel aan de overwinning en, die de Vlaamsche zaak in Belgie
heeft behaald
wijzen op den tegenwoordigen toestand
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van het Nederlandsch in het land, dat zij zoo g aarne met
den naam „Zuid-Nederland" noemen. Voor ironie en twijfel
is geen plaats, waar het een zoo ernstig Nederlandsch
volksbelang, waar het een zoo groot, door energieke inspanfling verkregen succes betreft .... .
Vanwaar dan Loch die ironie en die twijfel ? Ik geloof,
dat beiden to verklaren zijn uit verschillende beweegredenen,
zooals gemeenlijk bij verschijnselen van dien card. Daarbij
wil ik nu niet met bijzonderen nadruk spreken van de bij
j ournalisten, vooral bij gelegenheids-journalisten, met name
in den warmers zomertijd gewone neiging om door „geestige"
verslagen de trage lezers to trekkers. Er zijn nog wel andere
beweegredenen to vinden. Daar heeft men de bij congressen
onvermijdelijke feestelijkheden, de maaltijden en gezellige
bijeenkomsten, door F 1 a n o r en de zijnen de „vijfde afdeeling"
gedoopt. Er zijn menschen deftige geleerden, waschechte kunstenaars en ernstige journalisten behooren daar
toe, zooals bekend is, in de eerste plaats -- die nit overmaat van ascetisme een kwaad oog hebben op alles wat de
stoffelijke zijde van het menschelijk leven betreft; die vinden,
dat bij dergelijke bijeenkomsten gezamenlijk eten en drinkers,
concerten of theater-voorstellingen bijwonen en dergelijke
nit den booze zijn, immers niet overeenkomend met den
diepen ernst van gezegde bijeenkomsten, die uitsluitend en
alleen gewijd moesten zijn aan grondige wetenschappelijke
besprekinggen, aan de uitwisseling van diepzinnig e kunstideeen, aan de behandeling van hooge politiek, den journalist een dagelijksche spijze ! Hoeveel kostbare tijd gaat
er op die con gressen niet verloren, kostbare tij d, die gewijd
had kunnen worden aan socratische gesprekken over kunst,
wetenschap, letteren en staatkunde ! Stelt U voor welk een
edel menschelijk genot het ernstig samenzijn van zooveel
geleerde, kunstziunige, praktische mannen zou kunnen opleveren .... als die feestelijkheden met Karen nasleep er
maar niet waren ! En dan, hoeveel nutteloos verdaan geld
zou er bij gebreke van dien kunnen besteed worden aan
„wetenschappelijke ondernemingen", aan het „bevorderen"
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van kunst, het „steunen" van kunstenaars, aan
lachons
„sociale" belangen !
le grand mot
Zonder scherts, zij, die kwaad spreken van die feeste_lijkheden c.a., geven zich Loch eigenlijk geen rekenschap
van vat deze bedoelen. Zij begrijpen niet, hoeveel het
waard is, dat mannen en vrouwen van verschillenden landaard maar van denzelfden stain, uit Qost en West en Noord
en Zuid, met dezelfde bedoelingen bezield, in vriendschappelijk
samenzijn weder tot elkander komen, vriendschapsbanden
aanknoopen voor het leven soms. Zij vatten niet, hoe juist
op die veelgesmade bijeenkomsten zeer dikwijls woorden gewisseld worden, in het voorbijgaan, midden in een roerige
verg adering, op de straat of op de markt, die denkbeelden
doen ontkiem en , vruchtdragen d voor een ruimen kring .
Zij beseffen niet, hoe bij zulke g eleg enheden de edeiste
voortbrengseleu van Nederlandsche toonkunst en Nederlandsche tooneelpoezie, door de beste krachten ten g ehoore g ebra:cht, den nationalen zin verlevendigen, in menig hart
doen ontwaken zelfs, vooral in kleine of afgelegen steden,
waar men zoo weinig g oeds van dien acrd hoort. En wie
het met een en ander sours samengaande rumoer en de onvermijdelij ke roezigheid van de congresstemming to vermoeiend
of to vervelend vindt, hij trekke zich tijdelijk terug op zijn
kamer of ga wandelen of dutte even tusschen de bedrijven
in op de markt of in het plantsoen, maar hij ontwijke
daarom de congressen niet.
Er zijn nog andere, ernstiger redenen. Sommigen in
ons Noorden, laat het ons erkennen, zien bezwaar in die
toenadering tot de Vlamingen. Zij denken nog altijd net
of keer aau de „ontzinde Belg en" van 1830, aan de blauwgekielde „muiters" van To 11 e n s' dagen, of vreezen voor
doodgeboren maar toch gevaarlijke pogingen om ongedaan
to makes wat toen is geschied ; zij willen geen hereeniging
van de beide Nederlanden noch jets, dat daarop gelijkt ; zij
zijn zeer tevreden met de scheiding en verlangen geen verbroedering. Het valt niet to ontkennen, dat op sommige
con gressen, vooral in de hitte van den strijd tegen de Belgische „Franskiljons" wel eens wat gebrald is over eene
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mogelij ke of wenschelij ke hereeniging der beide deelen ; maar
het is evenmin to ontkennen, dat niemand thans in ernst
aan de mogelijkheid, slechts zeer enkelen aan de wensche-lijkheid van zoo iets kunnen den ken. Dat wij in 1830 na
eene korte hereeniging weder geseheiden zijn, molten sommigen betreuren, ook onder hen zullen er weinigen gevonden
worden in Noord en Zuid, die, nu de seheiding eenmaal
heeft plaats gehad, niet vinden, dat daarop niet teruggekomen kan of moet worden. Wij hadden op den langen
duur tot ne natie kunnen samensmelten, eene natie van
beteekenis op het wereldtooneel. De politieke omstandig-heden hebben het in 1830 belet gelijk de hereeniging van
Denen, Noren en Zweden in een groot Scandinavisch rij k
sedert eeuwen verhinderd is. Wij zijn thans twee natien,,
van verschillende samenstelling, met versehillende geschiedenis, verschillende belangen en het is, geloof ik en g elooft
bijna ieder met mij, good, dat wij gescheiden blij Ten. Maar
gescheiden zijn sluit niet in zich, dat er geen toenaderinb
zou molten gezocht worden: integendeel, voor beiden, klein
als wij zijn, is het wenschelijk, dat die vriendschappelijke
toenadering zooveel mogelijk worde bevorderd. Voor kleine
natien, in de eerste plaats voor hen, die zoo nauw aan
elkander verwant zijn als Nederlanders en Belgen, schijnt het
in onzen tijd van belang om zooveel mogelijk samen to gaan,
samen to werken, ieder met behoud zijner eigenaardige toestanden en regeeringsvormen. Kunnen onze congressen daartoe
jets bijbrengen, zij mogen het niet verzuimen. Poch niet
in deze richting, die bedenkelijk politiek schijnt, moeten
zij allereerst arbeiden ; voorzoover Belgie betreft, moeten
zij zich mijns inziens bepalen tot steun aan de Vlaamsche
beweging : Naar ontwikkeling is een levensbelang voor den
Nederlandschen stain, haar inzinking zou een groote ramp
zijn voor dien stam. Belgie is tweetalig en ook de congresses
moeten er krachtig toe medewerken, dat de eene taal, eene
wereldtaal, de andere, door een kleiner aantal millioenen
gesproken, niet overheersche, zooals voor kort nog in Belgie
dreigde, dock dat daar een toestand ontsta als in Zwitserland,
waar de beide tales volkomen gelijk gerechtigd naast elkander
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leven. Het is er nog ver van af, dat het Nederlandsch in
Belgie zoo hoog in eere staat, maar aan de congressen is
het mede to danken, dat het eigenlijke gesproken Vlaamsch
zich weer en meer schikt in de rol van dialect en dat de
schrijftaal van Vlaamsch-Belgie weer en weer zuiver, zij
het Vlaamsch gekleurd Nederlandsch is geworden, Nederlan dsch, de algem eene taal van den Nederlandschen stam
over de gansche wereld. Wie ten onzent dat inziet, mag
zich van de congressen niet afwenden om bijredenen van
welken aard ook: het geldt een zaak van algemeen belang
voor de Nederlandsche nationaliteit, die immers belang
heeft bij een zoo groot mogelijke verbreiding der taal, die
zij spreekt.
Nog een antler bezwaar komt mij voor den geest, ook
weder Pen alg ern een „congresbezwaar". Welk wetensehappelijk, welk praktisch nut hebben toch de daar gevoerde
besprekingen ? Zoo wordt dikwijls gevraagd. IIet is moeilijk
daa. rop anders to antwoorden dan met het aanvoeren van
feiten. Welnu, ik heb ze, en van jongen datum. Het zou
niet moeilijk zijn ook nit vroegere perioden een en ander
to noemen, al moet erkend worden, dat er onder het koren
heel wat kaf schuilt. In mijne afdeeling, de historische,
wend to Nijmegen naar aanleiding eener voordracht van
den verdienstelijken Nijmeegschen architect W e v e eene belang rij ke demonstratie gehouden van de rulnes op het
Valkhof, waardoor een gToot aantal congresbezoekers door
autopsie voor het eerst inzicht hebben gekregen in de
eischen eener restauratie van aloude bouwwerken. Te Kortijk
werd in dezelfde afdeeling door een vurig j ong Vlaamsch
geleerde, dr. F r i s, voornamelijk tegenover den bekwamen
en gemoedelijken deken van Kortrijk, D e G r y s e, een
merkwaardige discussie geleid over het aandeel van den
V] aamschen adel in den Sporenslag, waarbij dokumenten
werden aangevoerd, die toelieten de zaak tot een voor
allen overtuigende beslissing to brengen. Dezelfde
werkzame jonge geleerde bracht er de oude Vlaamsche
geschiedschrijving ter sprake en deelde daaromtrent feiten
mede, die zeker velen der aanwezigen de oogen hebben
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geopend, ten minste aanleiding hebben gegeven om hunne
denkbeelden in dezen to herzien. Daaraan kon een andere
belangrijke discussie vastgeknoopt worden, namelijk over
de waarde van den arbeid van dilettanten voor de wetenschap,
in het bijzonder over de vertrouwbaarheid van het groote
en veelgebruikte werk van K e r v ij n de L e t t e n h o v e, de ,,Histoire de Flandre". Vele dilettanten, daar aanwezig, zullen
leering geput hebben nit de gewisselde opmerkingen en zich
tevens versterkt gevoeld hebben in hun ijver voor de plaatselijke geschiedvorsching, die zooveel aan hen to danken
heeft, al is hun werk niet altijd „wetenschappelijk".
Ik twijfel er niet aan, of ook in andere afdeelingen zijn
derg elijke ondervindingen opgedaan. Van eene algemeene
vergadering to Kortrijk herinner ik een vurige discussie over
de vraag der Nederlandsche spelling-vereenvoudiging. Ret is
waar, dat deze blijkbaar netelige zaak daar niet ten einde is
gebracht, maar het is ook waar, dat daarbij onder alle
gebleken verschil van meening, van beide kanten argumenten
werden aangevoerd, die, hoe onhandig sours to berde gebracht, niet nalieten op voor- en tegenstanders indruk to
waken. De ietwat vinnige inleiding van den vurigen en
ook voor deze zaak geestdriftigen Fries dr. B u it e n r u s t
H e t t e m a, waarin gewezen werd op de volstrekt niet onvermijdelijke tijdvermorsing bij het onderwijs met onbelangrij ke zaken ; het verstandige woord van den bezadigden
Leidschen „woordenboeker" dr. K 1 u y v e r, die de noodzakelijkheid van dergelijke tijdverspilling ook bij behoud
van de gewone spelling m. i. terecht krachtig ontkende ;
de gloeiende improvisatie van den fellen Gentenaar mr.
Pray o n V an Z u y 1 en, die op `vat al to heftige wijze
de „Hollandsche schoolvosserij" geeselde en het belangrij ke
argument van de behoefte der Vlaamsche beweging aan
eenheid en vastheid in dit opzicht to pas bracht ; de aandrang
daarentegen op vereenvoudiging tegenover het Engelsch in
Zuid-Afrika en Amerika; het verzoenende betoog van den
gemoedelij ken Gentschen hoogleeraar F r e d e r i c q, die de
ontwakende hartstochten met kalmen zin moist to breidelen
dat alles was voor de behandelde zaak van onbet wistbaar
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belan g. En het praktisch nut! Ik wijs op de zaak van het
Woordenboek, het veelbesproken taalmonument, dat aan
den op de Congressen voorbereiden zedelijken en stoffelijken
steun veel to danken heeft. Ik wijs op de krachtige beweging voor ons oud-Nederlandsch lied, voor ooze oudNederlandsche tooneelpoezie, op het voorgaan der congressen
in alle deelen van ons land doorgedrongen. Ik wijs op de
vele plannen voor g emeenschappelijke werkzaamheid op
wetenschappelij k g ebied, die in den boezem der congressen
zijn behandeld, met name op de iutertijd to Dordrecht
gevormde Commissie voor de voorbereiding van een g ezamenlijken wetenschappelij ken historischen atlas van Noord
en Zui.d, die thans een dubbelen schoolatlas voor Noord
en Zuid in die richting gereed heeft dank zij den zorg en
van onzen bekwanen kartograaf H e t t e m a.
Maar genoeg ter adstructie van mijne stelling, dat
men verkeerd doet met op deze congressen nit de hoogte
neder to zien en dat het goed zou zijn, wanneer de Nederlandsehe g eleerden, kunstenaars en letterkundig en, op het
voetspoor van trouwe congresbezoekers uit vroeger en later
tijd als De Vries en Kern, als Schaepman en Emants,
voortaan in grooten getale opkwamen. Tot de jongeren
vooral richt ik dezen oproep, opdat zij ophouden mogen
zich in een kleinen kring op to sluiten en toenadering
zoeken tot de ouderen, eene toenadering, die voor beide
partijen niet anders dan nuttig kan zijn zooals onze voorzitter
to Kortrijk deed uitkomen.
Ik zweeg nog van het argument, dat mijns inziens
de dear toedoet de omstandigheid, dat deze congressen
thans een anderen leant van hun bestaan krachtig in
het Licht hebben g esteld : zij hebben zich weer en meer
ontwikkeld tot congresses ter behandeling in de eerste
plaats der Nederlandsche stambelan gen in het algemeen.
Reeds op het congres to Nijmegen in 1901 was deze zijde
van de werkzaamheid der congressen duidelij k zichtbaar
geworden, ook en wel voornamelijk onder den invloed vain
het vage gevoel van gevaar voor de kleine natien bij den
gang der gebeurtenisseu in Zuid-Afrika. Het Alg emeen
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Nederlandsch Verbond zag zich daar met de algemeene
voorbereiding der congressen belast in de plaats der vroegere
„permanente commissie" en menig onderwerp op het programma der voordrachten bewoog zich in de richting van
het stambelang. Te Kortrijk viel dit zoo sterk in het oog,
dat reeds op de eerste algemeene vergadering het voorstel
werd gedaan om eene vierde afdeeling to stichten, die zich
in het bijzonder met de stambelangen zou bezig houden. Het
voorstel werd aangenomen, maar de vraag rees toch dadelijk,
of het niet wenschelijk zou zijn wegens de algemeene belangstelling, die voor de nieuwe afdeeling to wachten was,
Pen andere regeling to maken, zoodat zooveel mogelijk
leden in die vierde afdeeling konden verschijnen zonder
hunne eigene afdeeling to verwaarloozen. Men stelde voor de
historische en taalkundige afdeelingen samen to smelten
maar de „zelfmoordenaar", die dat voorstel deed, zou het Loch
nog beter achten, wanneer een „algemeene vergadering" geheel
aan dergelijke onderwerpen werd voorbehouden. Dit denkbeeld zij den voorbereiders van het volgende congres ter
overweging aanbevolen. Zooveel is zeker, dat doze werkzaamheid der congressen hun ongetwijfeld nieuw leven zal
inblazen, want het gevoel van de eenheid van den Nederlandschen stain is in de laatste jaren zeer krachtig ontwikkeld.
Dit gevoel uitte zich to Kortrijk op alleszins duidelijke
wijze, Coen een vurig voorstander, de algemeene secretaris
zelf van het AIgemeen Nederlandsch Verbond, onze Dordt`sche rector dr. K i e w i e t d e Jon g e, op zijn vraag in de
algemeene vergadering: „zijn er hier ook menschen, die nog
geen lid zijn van het Verbond ?" van verschillende zijden
het antwoord „ja" ontvangend, onder algemeene toejuiching
uitriep : „wat doet gij dan pier ?" De laatste vraag was
misschien wat al to zeer op den man of maar zij, en het
antwoord er op in de toej uichingen, kenschetst den geest,
die op dit congres heerschte. Dat het Algemeen Nederlandsch Verbond in dezen op den voorgrond trad, kan Been
oogenblik verwondering wekken. Wie weet, wat dit Verbond
in de laatste drie jaren heeft gedaan, middellijk en onmiddellijk, voor de zaak van den Nederlandschen stain over de
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geheele wereld, in de eerste plaats in Zuid-Afrika, begrij pt,,
dat geen ander lichaam hierbij op den voorgrond mag treden,
waar dit verbond de taak op zich neemt. Zijn krachtige
leiding, zijn onverdachte trouw aan het groote beginsel,
zijn vruchtbare werkzaamheid, zijn hoopvolle verwachting
van de toekomst geven het aanspraak op die leidende rol.
Het zal niet ontsnappen aan tijdelijke miskenning, maar
dit mag niet weerhouden om to doen wat to doers valt.
Natuurlijk waren het de gebeurtenissen in Zuid-A.frikap
die ook op dit congres voortdurend dien geest wekten.
Reeds de openingsrede van den algemeenen voorzitter,
dr. J u I u s S a b b e, den Stand-Vlaming nit Brugge, wees
op het groote belang van dien reuzenkamp voor ooze
nationaliteit, een reuzenkamp, waarin_ de oorlog der laatste
jaren slechts een phase mag heeten en de overeenkomst van
Pretoria slechts een wapenstilstand.
Twee rassen staan daar tegenover elkander : het Angelsaksische, in verwaten trots en imperialen waanzin fout op
font, misdrijf op misdrijf stapelend gedurende „een eeuw
van onrecht" reeds, spelend met vuur, waaraan het zich
herhaaldelijk deerlijk de wingers brandde en zal blijven
branders; het Nederlandsehe, zwakker maar even taai volhardend, begeerend to levee overeenkomstig eigen inzicht, met
behoud van eigen taal en eigen gewoonten, g ereed om daarvoor
alles, tot het leven van vrouw en kinderen toe op to offeren,
voor het oogenblik „overmocht," niet overwonnen door het
misdadige bedrijf van een niets ontziend, door geen menschelijke gevoelens in toor gehouden imperialisme maar den
overweldiger toch fier zijn eischen stellend. Geen van beiden
wil wijken. Hoort de schetterende krijgstrompet van het
Engelsche Jingoisme, luid tierend om verdelging van het
„Boeren-ongedierte" en die verdelging zelfs met schandelijke
profanie en huichelachtig farizeIsme als den wil Gods verkondigend, j a afsmeekend ; let op het schuifelende voortsluipen van laster en intrige, gesteund door een veile pers ;
let op de zwakheid daartegenover, helaas, van de minderheid in Engeland, die tegenover het imperialistisch geschreeuw
de rechten van menschelijkheid, van vrijheid, van gezond
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verstand met onbezweken moed blijft voorstaan. Eu hoort
daartegenover de wanhopig rustige verklaring der bondgenooten van Vereeniging, die „om hunne natie voor on dergang to bewaren" zich van de „hun toekomende" on.afhankelijkheid tijdelijk willen spenen ; hoort de fiere taal van een
Belt z, Wiens nek to stijf is om to buigen onder het juk
en die alleen „met het geweer in de hand" zijn land wil
terugzien ; hoort de beg eerten der beroemde Boerengeneraals
voor hun yolk, met volkomen oprechtheid ontvouwd aan
de Engelsche regeeriug to Londen zelf en honderdmaal herhaald voor de geestdriftige menigte, die hen huldigde. Geen
van beiden zal wij ken. Wie zich een oogenblik voorgesteld
heeft, dat het Engel and onzer dagen, hoe diep ook zedelij k
gezonken, ten eenenmale nit Zuid-Afrika zou worden verjaagd, heeft zich deerlijk misrekend in Engeland's macht.
Tie van Engelsche zijde in overmoedige zelfoverschatting
heeft gedacht of van onzen leant bij de latere nederlagen
in arren moede heeft gevreesd, dat het Boerenvolk zou verdwijnen van de garde, misrekende zich evenzeer. Onder
die omstandigheden is slechts gene mogelijkheid denkbaar :
een compromis der twee rassen, die elkander het terrein
betwisten, een compromis op het gebied van regeering, van
m.aatschappelijke toestanden, van taal. En wat de taal
betreft, wil dat zeg gen : twee talen in Zuid-Afrika, zooals in
Belgie en Zwitserland, niet zooals in Canada. Niet zooals
in Canada, waar het Fransch op den duur schijnt to zullen
verdwijnen; want in Zuid-Afrika ligt een dieper kloof
tusschen de beide rassen dan ooit in Canada heeft bestaan.
In Zuid-Afrika is die kloof gevormd door duizenden graven
van manner, vrouwen en kinderen, gevallen in den eerlijken
strijd niet alleen maar vermoord, gruwelijk vermoord in de
„concentratiekampen ", de bewuste navolging van We y 1 e i s
bloedsysteem op Cuba, in de Kafferkralen, door Kafferhanden, ten zoen voor zoogenaamde „militaire delicten" ; die
kloof is gevormd door de verwoesting, de baldadige vernieling, de weloverlegde verdelging van have en goed, van
g road en bodem. Zij is gevormd door den volkshaat, gewekt door gouddorst en aanmatiging van de eene zijde,
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door fieren tegenzin en gevoel voor recht en billijkheid
van de andere. Wat spreekt de overweldiger, de verwoester,
de brandstichter, de moordenaar van vrouw en kind thans
van vrede en verzoening en vergeving, die vooral hem
zelven thans to stade komen ? Welk een ong ewild eerbe wij s
schenkt hij door zulk een eisch aan de gemartelde natie,
die hij gaarne had verdelgd ! Want schrijft hij Naar daarmede niet toe een hoogen christelijken zin, die bijna boven-.
menschelijk snag heeten : De natie, waarvan men na het
g ebeurde onderstelleu kan, dat zij nog vermag to verge yen,
lnoet wel zedelijk hoog staan. Maar de verwaten Steller
van dien eisch beseft niet de beteekenis van wat hij vraagt.
Hij biedt immers daarvoor in roil de grootste zaligheid,
waarvan een riatie droomen kan --- de Britsche vrijheid
under Britsehe vlag ! ! Verzoeniug, vergeving dat wil
zeg g en : onderwerping van den tegenstander aan den wil
van hem, die steeds zijn mond vol heeft van zijn eigen
„edelzuoedigheid", zijn eigen „zelfverloochening" gelijk eenmaal de man, die bad op de hoeken van de straten ten
aanhoore van het gansehe yolk.... En toch, het Boerenvolk is ch ristelij k genoeg om to verg even, ten minste om
to streven naar vergevingsgezindheid, want het is overtuigd,_
dat wat er is g eschied, g ebeurd is door God's best nur,
volgens God's wil. Ja, yolk van Engeland, vergeving is
mogelij k, vergeving voor alles, zelfs voor het erg ste, wat
gij het Boereuvolk hebt aaugedaan. 1V[aar verg eten P Neen !
Het g emoed is door het g odsdienstig gevoel to verzachten.
Gij moog t van de zijde der g rootmoedige Boeren op vergeving
van het beg ane misdrij f rekenen, m aar vraag hun niet to
vergeten ! Het eerste is bijna bovenmenschelijk in dit geval
maar het laatste is onmogg elijk ! En daarom zal de klove
tusschen de beide rassen blijven, diep als de Oceaan, onpeilbaar als deze. Zij is nooit weer to dempen, nooit weer!
Toch zullen de beide rassen volg en s het eenvoudige
woord der Generaals „naast elkander moeten lever." in
Afrika, elkander moeten verdragen, verduren. Wat zal het
lot zijn van de taal P De taal is het yolk. Welnu, de taal
zal met het yolk blijven Leven. Dat is de vaste overtuiging
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van alle Afrikaanders, die zich ten onzent laten hooren.
Ook op het congres to Kortrijk werd niet anders vernomen van de zijde der daar aanwezige Afrikaanders, een
twintigtal misschien op de duizend aanwezigen maar krachtig
door hun gevoel, door hunne tradition. De welsprekende
v a n B r o e k h u y z e n, de moedige strijder met het woord
in drie werelddeelen, die in gloeiende taal riep om hulp,
om steun voor zijn arm yolk; de energieke M a n s v e 1 t,
die het onderwij s in Transvaal op zoo schitterende wij ze
regelde en zich nog altijd wil wijden aan die schoone taak
-der verstandelijke en zedelijke verheffing van zijn yolk; de
veel beproefde slachtoffers van het Engelsche geweld, vooraan de sympathieke R e it z, die nog juist even in de laatste
vergadering zijn stem kon laten hvoren, sprekend van
de ballingschap, die hij met de zijnen vrijwillig boven de
slavernij had verkozen.
Maar welke taal P Het Nederlandsch zooals wij het
spreken en schrij ven, zij het dan ook met dialectische verschillen. a En Nederlandsch dan met Zuid-Afrikaansche
kleur, verrijkt met Zuid-Afrikaansche woorden en woordvoeging zooals Cyriel Buysse, zooals Stijn Streuvels,
zooals de Vlaamsche pers het Nederlandsch met Vlaamsche
kleur schrijft P Of wel het Afrikaansch, de volkstaal
van Zuid-Afrika, zooals „oupapa" die sprak en „oom
Jan, die versies maak" Naar schreef P Ook die vraag,
een ernstige vraag voor de toekomst, werd op het
congres besproken. Er waren er, die meenden, dat de kans
voor het Nederlandsch thans, na den vrede, zeer verzwakt
was. Er waren er, die niet wanhoopten maar van krachtigen steun nit Nederland alles goeds verwachtten. Er
waren er, die in verband daarmede het onderwijs door
Nederlandsehe onderwijzers vooral krachtig bevorderd wilden
zien. Er waren er, die daarbij vooral rekenden op den
invloedrij ken predikantenstand, welks opleiding pier to
lande zooveel mogelijk moet worden bevorderd. van die
stemming werd aanstonds gebruik g emaakt om reeds nu
een vrij aanzienlijke jaarlijksche contributie van de aanwezigen to verkrijgen voor de bestaande vereeniging, die
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zich ten doel stelt om beurzen voor op to leiden predikanten in Zuid-Afrika to stichten en juist thans veel geld
behoeft. Maar er waren er ook, die de eigenlijke volkstaal van
Zuid-Afrika ontwikkeld wilden zien. Zij wezen er op, dat dit de
volkstaal was, terwijl het „Hoog "-Nederlandsch daartegenover
geheel anders staat dan tegenover de dialecten in Europa,
de volkstaal zooals het Friesch tegenover het Nederlandsch
staat als afzonderlijke taal. Dat het Friesch als levende
taal, als men wil, thans slechts een kunstmatig leven
rekt, kan pier geen argument tegen het Afrikaansch zijn,
want het laatste is niet zooals het Friesch door een machtig
overheersehend verwant Nederlandsch omg eves. ; integ endeel is
het Nederlandseb in Zuid-Afrika, de heilig e bijbeltaal van
ouds, van betrekkelij k jongel] datum als g ewone spreektaal der
beschaafden en verve van algemeen verspreid. Het was
goed op wed= de algemeene spreektaal to worden en het
kan dit nog worden, als het onderwijs door Nederlandsche
onderwijzers en in dezelfde richting en met dezelfde kracht
kon worden g eleid als order M a us v e 1 t het g eval was. Maar
zal dit gebeuren :' Dit is voor een reeks van jaren thaiis
minstens zeer twijfelachtig. Maar zal in dien langen, langen
tijd het welgesmade Afrikaansch als taal tegenover het
Engelsch, het letterkundig hoogstaande Engelsch, het terrein
kunnen houden ? Is niet eerder het letterkundig even hoog
staande Nederlandsch, in hoe slechte conditie dan ook,
daartoe als aangewezen ?
Ik zal mij niet als g ezaghebbend scheidsrechter opwerpen in dit verschil, op welks loop wij wel zeer belangstellend het oag mogen houden, maar een ding wenseh ik
to doen opmerken en wel een historisch feit, waarop kort
geleden mijn aandacht werd gevestigd. Vd6r 14 en weer
eeuwen was er in Gallie een door elk behoorlijk Latinist,
door elk beschaafd d. i. verlatijnscht Gallier geminacht
taaltj e, een door soldaten en boeren ingevoerd, door barbaren
verhaspeld volkslatijn in gebruik, vol barbaarsche inkruipsels,
met afgesleten buigings vormen, ruwe woorden ui.t de
laagste kring en, volslagen minachting voor de mooie, maar
wat talrijke Latijnsche regels der woordvoeging, verzwakking
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der geslachtsonderscheiding en wat dies weer zij. Uit dat
taaltje.... is het letterkundig hoog staande Fransch voortgekomen ; nit dat taaltj e dat then in Gallie stond
tegenover het deftige beschaafde Latijn als thans het Afri.kaansch tegenover het Nederlandsch. Ik wanhoop daarom
niet aan de toekomst van het Afrikaansch, als het Nederlandsch zelf werkelijk niet kan behouden worden. Maar
men zij voorzichtig met deze zaak, want een al to opdrin g erig
optreden van het Nederlandsch zou wel eens een in de
kaart van het Engelsch spelen kunnen medebrengen, en
dat is de bedoeling niet!
In deze gelijk in zoo vele andere taken hoede men
zich voor de in Zuid-Afrika welbekende, zelfs spreekwoordelijke Nederlandsche „parmantigheid", die met de beste
bedoelingen overig ens alles beter wil weten dan de „onbeschaafde" Afrikaner en reeds veel kwaads heeft g ebrouwd.
Ook pier zou ik zeggen, wat ik reeds herhaaldelij k en
gelukkig met in stemming van velen, op Wier oordeel prijs
gesteld mag worden heb gezegd : vraag het aan de ZuidAfrikanen zelf ! Niet aan min of weer bevooroordeelde
Nederlanders of oud-Nederlanders, die zich in Zuid-Afrika
hebben gevestigd, hoe goed zij overigens molten zijn, maar
aan geboren en getogen Afrikaners. W a t w ii t g ij, d a t
wij ook in dit opzicht voor U doen? Dat moet ook
pier onze vraag zijn, en volgens het antwoord, dat wij
ontvangen, moeten wij handelen.
Handelen, dat wil pier zeggen : geld, geld geven, veel
geld, geld in eens, geld in jaarlijksche contribution. Zooals
de Generaals to Amsterdam zeiden : opvoeding en onderwijs
dat zijn de allereerste zaken, die de Afiikaander natie van
de toekomst noodig heeft, wil zij zich handhaven in het
grondgebied, dat zij aan Kaffers en wilde dieren ontrukte,
tegenover de geweldige overmacht, die haar thans bedreigt.
Ook van Engelsche zijde wordt dit begrepen en de nieuwe
worstelstrijd is ook daar reeds begonnen, nu de wapenen
van den oorlog zijn begraven : de tramp tusschen den
Engelschen en den Nederlandschen g eest, tusschen de
Engelsche en Nederlandsche beschaving. De kans op de
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overwinning is schoon. Het Nederlandsche onderwijs staat
men erkende het onlangs in Engeland zelf op een merkwaardige bijeenkomst van schoolmannen -- onbetwist hooger
dan het Engelsche, de Nederlandsche opvoeding en beschaving zijn anders, maar staan, dunkt mij, niet beneden
die van Engeland. Laat ons niets verzuimen wat invloed
kan hebben op den uitslag van den strijd, die thans met
nieuwe kracht moet worden aangevangen. Daar gelde gees
versehil van kerkelij ke, staatkundi.ge, m aatschappelij ke partij ;
daar mag geen versehil van landward beteekenis hebben;
daar klinke slechts een kreet voor alien, die zijn van
„Neerlandsch bloed" : sluit de gelederen ! Dan alleen is in
Afrika de zegepraal mogelijk van den geest van den NederAandschen stam tegenover dei Engelsehen geest. Ads eenmaal de Afrikaander natie, door het bitterste lijden gelouterd
als een natie uit de groote smeltkroes daar in het Zuiden
zal to voorschijn komen, dan kan zij nog altijd den Nederl(Indsehjert Stempel dragen, den Nederlamdschen geest tot in
lengte van dagen doen voortleven in de wereld. Daarop
moet het oog worden gevestigd van iederen Nederlander,
die het wel meent met zijn yolk. Daarop den blik gevestigd
to hebben is de eer ook van het congres to Kortrijk.
De Nederlandsche geest werd er ook buiten verband
met Zuid-Afrika ter sprake gebracht door een stem nit
Amerika, die van H e n r y B e e t s nit Grand Rapids. Hij
weer er op, dat de reeds nit honderdduizenden bestaande
Nederlandsche kolonie in Amerika hecht aan hare afstamming.
Hare taal, hoewel op het oogenblik nog door duizenden
gesproken, door tal van dagbladen vertegenwoordigd, zal
echter op den duur voor den overweldigenden druk van
het Naar van alle zijden omringende Amerikaansch-Engelsch
moeten verdwijnen : het aantal van hen, die haar spreken,
is to klein ; de verspreiding der kolonisten tusschen de
overgroote menigte der Engelsch sprekende bevolking to
groot ; het Nederlandsch is bovendien in het algemeen nog to
weinig wereldtaal. Maar zij kan als eene vreemde taal,
waarvoor men iets bijzonders gevoelt, als taal, waarin
O. E. II 11
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werken van Nederlandschen aard geschreven zijn, beoefend
blijven. Zoo zal de Nederlandsche geest, die ook in
New-York, na meer dan 200 jaren van Engelsche heerschappij, nog altijd een merkbaren invloed oefent, ook
verderop in A.merika behouden kunnen blij ven. Ook daartoe
kunnen de congressen medewerken, door den band met die
Amerikaansche broeders aan to houden, door de middelen
to bespreken, waarmede echt-Nederlandsche gevoelens in
Amerika kunnen worden bestendig d.
Sluit de gelederen ! Dat is het woord, waarmede de
geest van dit congres het best kan worden aangeduid.
Moge het ook op volgende congressen metterdaad worden
gepredikt. Pat zou de beste reden, de beste waarborg zijn
voor hun voortbestaan.
Kortrijk scheen als plaats van samenkomst voor dit
Nederlandsch congres misschien niet op zichzelf bijzonder
geschikt. Een matig groote fabrieksstad van 30000 inwoners
ver in het Zuiden van Vlaanderen, vol vlas maar zonder
veel intellectueele neigingen, bekend als zetel van linnenindustrie meer dan van kunst of wetenschap, berucht als
burcht van het clericalisme, met ern grootsche herinnering
en verder weinig historisch levee, met een talrijke Vlaamsche
arbeidersbevolking en een burgerklasse, Welker welvaart
even onbetwist scheen als hare franschg ezindheid zoo
was ongeveer de voorstelling, die men zich onder ons van
Kortrijk maakte. Wat ditmaal naar Kortrijk trok, was
buiten eenigen twijfel die gene grootsche herinnering de
Sporenslag op het thans grootendeels in de stad opgenomen
Groeninger veld, waarvan in het Julinummer van dit tijdschrift werd gesproken. De geestdrift, to Nijmegen voor die
grootsche herinnering gewekt, besliste daar in een oogenblik
de vraag, waar het volgende congres zou gehouden worden.
En men heeft zich niet to beklagen gehad. Iutegendeel.
Met opgewektheid verschenen de congresleden to midden
eener reeds in feeststemming verkeerende en voor Vlaamsche gevoelens geestdriftige bevolking, die met trots hare
Vlaamsche of komst gedacht of wel daaraan met nadruk
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herinnerd werd. De volksfeesten verhoogden den luister
rook van het congres. Maar aan de keuze van Kortrijk
bleken andere voordeelen verbonden, waaraan men to
Nijmegen niet zoo algemeen dacht. Het was van hoog
belang ook in deze afgelegen stad, waar de „Vlaamsche
Leeuw", het volkslied der Vlamingen, bijna nooit gehoord
vas, de Vlaamsche beweging haar hoogtij to does vieren.
De Vlaam sche bevolking verheugde zich in het feit, dat
Noord-Nederlanders zoo volkomen duidelijk hare gewestelijke
spraak verstonden ; zij gevoelde zich gesteund in hare voorvaderlijke taal, zoo dicht bij de Fransche grens aan zooveel
gevaar bbotgesteld ; zij zag met eenige verbazing, dat hare
bestuurders, hare aristocratie, als het moest, ook nog Nederlandsch konden spreken met Nederlanders.
Men vergunne mij pier eene persoonlijke herinnering
neder to schrij ven. Een vermog end Kortrijker, sedert bij na een
halve eeuw strijder, eenzaam strijder aanvankelijk, voor het
Vlaamsch en zijn rechten, drukte mij, die hem op straat ontmoette, in geestvervoering de hand, terwijl hij mij betuigde
door de aanwezigheid van dit congres het gevoel to hebben van
•een groote zegepraal hij, de uit het yolk zelf omhoog gestegen kleermakersknecht, thans bezitter eener groote
fabriek maar ook.. . . eener uitgezochte bibliotheek, waarin de
Nederlandsche klassieken een eereplaats innamen. Hij
sprak mij van zijn innige liefde voor ooze taal, van de
dagen, toen hij B ii d e r d ij k nog niet bezat en hem moest
uitschrijven uit een geleend exemplaar, van zijn eerbied voor V o n d e 1, van zijn vriendschap voor G e z e 11 e.
Hij gaf mij een kijk op de Vlaamsche beweging zooals ik
Bien nog nergens had g ehad. Nog eene herinnering. In het
kleine Vlaamsche hotelletj e, waar ik een eenvoudig onderkomen vond, was men er trotsch op, zeide men mij, met
mij, den Nederlander, in zijn eigen taal to kunnen spreken
en met sympathieke nieuwsgierigheid sloeg de arbeidersbevolking in de Groeninger voorstad den in haar midden
vertoevenden taalverwanten vreemdeling Bade. Werkelij k het
eongres deed pier goed, gaf pier steun aan het gevoel van
den Vlaming en met vreugde in het hart luisterde menigeen
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uit de burgerij naar het brullen van den „Vlaamschem
Leeuw", voor het eerst in Kortrijk's straten een volksgezang
geworden, door kinderen in optocht zonder einde gezongen
onder begeleiding van trom en trompet, bij de aardige
verlichting van den Groeninger kouter op een schooners
feestavond door duizenden met luide toejuichingen begroet..
Eigenaardig was in dit verband de treffende hulde aan de
beide groote Vlamingen dezer streek, aan P e t e r B e n o l t
en G u i d o G e z e 11 e, door het Congres gebracht. P e t e r
B e n oft werd gevierd met de voortreffelijke uitvoering van
zijn prachtig Leielied, tezamen met Tin e 1's aangrijpend
Vlaansch toondicht Klokke Roeland, vol vaderlan dsche
gedachten, en een deel van B 10 c k x' Herberg prinses op
een kunstavond, waarop een krachtig koor en uitnemende
zangers nit Noord en Zuid de Kortrijksche bevolking en
het congres onthaalden een openbaring voor vele Kortrijkers van alle klassen en rangen, die nooit een Nederlandsch
lied van naam hadden gehoord. Een tweede kuustavond,.
waarop een onwaarschijnlijk groot getal liederen afgewisseld_
werd door het schitterende vioolspel van ooze Haagsche Annie
d e Jo n g — door een verslaggever ten onrechte als „j eune
Javanaise" begroet gaf, helaas tot weer dan verzadigens-,
toe, het bewijs, dat het Nederlandsche lied ook nog reden
van bestaan heeft. De goedbedoelde, nu en dan zelfs welsprekende maar lange, lange hulde, door prof. V e r r i e s t
uit Leuven aan den bij zijn leven miskenden G e z e 11 e
gebracht op den warmen G e z e 11 e-middag, schonk de a armen
priester, bij zijn levee door kerkelijke invloeden omlaag gedrukt,
door weinigen opgemerkt, een welverdiende apotheose in
het land zijner vaderen. Maar indrukwekkend was de hulde
aan den grooten B e n o l t door het gansche congres gebracht
in ziju eenvoudig Harelbeke, waar een geestdriftige menigte
in weerwil van regen- en windvlagen was samengestroomd
voor het eenvoudige, ja armelijke huisj e, waar de toondichter van Nieuw-Vlaanderen geboren werd. Zij, die daaraan
deelnamen, werden diep getroffen door de uit het hart
komende hulde, de eenvoudige maar treffende betooning

733

van dankbaarheid voor wat B e n o i t deed om Vlaanderen's
roem hoog to houden in de wereld.
Werkelijk het was een goede gedachte om dit congres
to Kortrijk to houden en de Vlaamsche beweging is her
zonder twijfel een schrede verder gekomen. Daarbij moet
ook de steun herdacht worden der her zoo invloedrijke
geestelijkheid, die in overeenstemming met de gansehe
bevolking samenwerkte om het congres to doen slagen. Op
geen Nederlandsch congres werden ooit, zegt een verslaggever, zooveel „priesterrokken" g ezien en geen enkele
dissonant verstoorde, voorzoover mij bekend, de samenwerking van clericalen en liberalen op dit feest der Vlaamsche
beweging, door beiden op hunne wijze en in hunnen kring
naar vermogen bevorderd. Ook pier had het begraven van
staatkundige en maatschappelijke verschillen de schoonste
uitwerking en het kan niet anders of deze samenwerkin g
tot het bereiken van een nationaal doel moet gunstigen
invloed g ehad hebben ook voor de toekomst van Belgie,
dat op samenwerking van partijen nu juist niet al to zeer
kan roemen.

Eenige opmerkingen Haar aanleiding
van het vrijheidsprobleem,
DOOR
Dr. J. D. VAN DER WAALS JR.

Onder de vele moeilijke problemen, die de wijsbegeerte
oplevert, is het vrijheidsprobleem zeker een van de moeilijkste. Buitendien is er geen vraag, waarvan de beantwoording voor den mensch in het practische leven van zoo
groot belang is, waarvan deze grooter invloed heeft op zijn
wereld- en levensbeschouwing, op zijn opvatting van alle y, wat
om hem heen in de wereld voorvalt, en wat hij zelf daarin
heeft to verrichten, dan de vraag, of hij zich zelf beschouwt
als een mechanisme, waarvan de bewegingen en werkingen.
geheel bepaald zijn door de krachten en invloeden, die er op
werken, in verband met zijn nu eenmaal gegeven geaardheid, of dat hij zichzelf beschouwt als een actief wezeu,
dat geroepen is door zijn daden een zekeren invloed to
oefenen. Juist het feit, dat de oplossing van dit probleem
van zooveel gewicht is voor den practischen mensch brengt
mede, dat er wel gees ander probleem is, waarover zooveel
is gesproken en geschreven ; en de dringende behoefte aan
een oplossing, Welke dan ook, van het probleem, in verband
met de groote moeilijkheid ervan, brengt mede, dat er waarschijnlijk over geen ander probleem zooveel onjuist is geredeneerd.
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In onzen tijd is er een bijzondere omstandigheid, die
dergelijke onjuiste redeneeringen in de hand werkt. Dit
is de belangrijke plaats die het norm-begrip tegenwoordig
in de wijsbegeerte inneemt. Ongetwijfeld is het een aanwinst voor de philosophie, dat men de drie waarde-oordeelen,
het logische, het ethische en het aesthetische onder &n
gemeenschappelijk begrip, namelijk dat van „norm" samenvat, daar het er toe leidt, de Brie tegenstellingen waar
onwaar, schoon leelijk, goed — kwaad niet to beschouwen
als g eheel op zichzelf staande grootheden, maar als uitingen
van denzelfden normstellenden g eest. Er is dan ook geen
bezwaar tegen het toepassen van het normbegrip, wits men
daardoor de belangrijke verschillen, die die drie tegenstelling en onderling vertoonen niet over het hoofd zie, en
niet rneene, dat men den grond der tegenstellingen voldoende heeft toeg elicht door to verklaren, dat zij een norm
voorstellen. Toch schijnt de gemeenschappelijke naam de
aanleiding to zijn, waardoor die drie tegenstellingen dikwijls
geheel ten onrechte over ern kam geschoren worden.
Zoo is het mij voorgekomen, dat iemand mijn meening,
dat er geen beteekenis is to hechten aan moreele verantwoordelijkheid, wanneer elke daad volkomen bepaald is door
voorafgaande oorzaken, wilde bestrijden door de volgende
redeneering : „Wanneer wij een landschap zien kan ons dat
wel degelijk schoon voorkomen, dat wil zegggen wij kunnen
er de schoonheidsnorm op toepassen. Toch zijn wij overtuigd, dat, wat wij zien, ontstaan is volgens onverbiddelijke
causale wetten. Het toepassen van normen is dus volstrekt
niet in strijd met het determinisme, en ook verantwoordelijkheid en determinisme zijn niet in strijd."
Het is duidelijk, dat deze redeneering zelve de argumen.ten bevat, waarmee zij weerlegd kan worden. Immers,
wanneer wij een berglandschap zien, kunnen wij wel den
eenen berg schooner vinden dan den anderen, nn aar de bewering, dat de eene berg moreel beter zou zijn dan de
andere heeft geen zin. De schoonheids- en de goedheidsnorm zijn dus niet steeds in dezelfde gevallen toe to passen,
en de kennis van de gevallen, waarin de schoonhei dsnorm
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toepasselijk is, helpt ons hoegenaamd niets als wij willen
uitmaken, op welke gevallen de norm goed-kwaad betrekking
zal hebben.
Evenmin als de analogie met de schoonheidsnorm kan
eenige andere analogie lets helpers. Ret komt mij dan ook
voor, dat Prof. v a n d e r V 1 u g t 1) niet veel tegenstanders
zal overtuigen, wanneer hij opmerkt, dat men verschillende
zaken van geheel verschillenden leant kan bekijken, bijvoorbeeld, dat men eenzelfde gedrukt stuk beschouwen kan uit
het oogpunt van de materie, het papier en den drukinkt,
waaruit het bestaat, maar ook uit het oogpunt van de gedachten, die erdoor worden voorgesteld, en als hij dan tenslotte verklaart, dat het nu evenzoo gelegen is met menschelijke daden, die men ook uit twee verschillenden oogpunten
kan beschouwen, zonder dat die twee beschouwingswijzen
in eenig verband met elkander staan. Men kan ze namelijk
beschouwen uit het oogpunt van hun causalen samenhang,
maar ook uit dat van de zedelij ke waarde of onwaarde die
eraan moet worden toegekend.
Dat men verschillende zaken nit geheel verschillende
oogpunten kan bekijken zal iedereen toegeven. Het zal
niemand moeilijk vallen nog een dozijn andere voorbeelden
daarvan to g even, behalve dat door den schrij ver als voorbeeld wordt aangevoerd, maar juist op de vraag of het met
menschelij ke handelingen evcnzoo is gelegen komt het aan,
en het is duidelijk, dat hierover bij analogie geen uitspraak
is to doer. Wanneer twee personen dezelfde gebeurtenis
verhalen, kunnen wij hun verhalen beoordeelen naar de
meerdere of mindere nauwkeurigheid en er dus de waarheidsnorm op toepassen, maar ook kunnen wij ze beoordeelen naar de meerdere of mindere dramatische kracht,
waarmee ze worden voorgedragen, en er dus de schoonheidsnorm op toepassen. Besloot men hieruit nu dat de
schoonheids- en de waarheidsnorm steeds in dezelfde gevallen van toepassing zijn, dan zou men zich zeer veri
gissen.
Op een symphonie bijvoorbeeld heeft wel de schoonhedsnorm, niet de waarheidsnorm betrekking.
1} Dit tijdschrift Augustus 1902 bl. 291 seq.
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De vraag, die ons in deze studie zal bezighouden is
die, op welke gevallen de tegenstelling goed-kwaad betrekking heeft en m.eer speciaal zullen wij hierbij hebben na
to gaan, of er voor die tegenstelling grond bestaat, indien
de deterministische wereldbeschouwing waarheid bevat.
Onder determinisme zal ik verstaan de meening, dat
iedere menschelijke handeling geheel bepaald is door voorafgaande verandering en, die er de oorzaken van vormen.
De tegengesteide meening zal ik door het woord vrijheid
aanduiden. Prof. H e y m an s 1 ) meent pier drie opvattingen
to moeten onderscheiden : indeterminisme, determinisme en
fatalisme. vat ik determinisme noem wordt door hem weder
in twee onderafdeelingen g escheideu : determin isme en fatalis.me. Fatahsme zal de meening zijn, dat de menseh in
zijn handelingeu een speelbal is van 'ait-wencl ige machten,
determinisme, dat hij door zijn geaardheid „uorzaak of
medeoorzaak" van zijn handelingen is.
Het onderscheid tusschen determinisme en fatalisme
zooals ik dat her weergeef is ontleend aan bl. 73 van het
g eciteerde gidsartikel. Eigenlij k zijn die begrippen echter
al gedefinieerd op bl. 68, maar op bl. 73 worden zij gebruikt
in een anderen zin, die niet past bij de gegeven definities.
Op bl. 68 Loch luidt de definitie als volgt : „Men kan zich
het menschelijk handelen veroorzaakt denken.... „deterministiseh door een wilsbesluit, dat door karakter en motieven
wordt bepaald ; .... , f atalistisch, door een macht buiten den
wil om." Op bl. 73 daarentegen vinden wij : „(voor) 't
fatalisme, hetwelk de oorzaken van bet handelen uitsluitend
zoekt buiten 't handelende individu, (kan) er voor toerekeniug
der handeling aan dat individu op geenerlei wijze sprake
zijn." Bij de eerste definitie wordt het verschil gezocht
in het willekeurige of onwillekeurige, bij de tweede in het
inwendige of uitwendige van de oorzaken. Men zou kunnen
meenen dat met fatalisme op bl. 73 hetzelfde bedoeld was
als op bl. 68 en dat men daar dus m oet lezen „buiten
(den wil van) 't handelende individu"; maar dat is niet het
1) Gids. J anuari 1901, Bl. 73.

738

geval, zooals blijkt : le uit de rol die het begrip fatalisme
heeft to vervullen, 2 e uit het woord toerekening in verband
met de daarvan gegeven definitie die ik later zal bespreken.
Wij hebben her dus wel degelijk to doen met een andere
beteekenis van het woord fatalisme.
De onderscheiding van determinisme en fatalisme, zooals
die op bl. 68 voorkomt, wordt door H e y m a n s met succes
gebruikt om de onjuistheid aan to toonen van de bewering,
dat volgens het determinisme de mensch niet zou kunnen
doen, wat hij wilde. Zoo deze meening werkelijk voorkomt,
is het duidelijk, dat zij inderdaad een ongerijmdheid bevat.
Wij hebben ons er verder pier niet mee bezig to houden.
De onderscheiding van bl. 73 echter komt mij voor
betrekking to hebben op een vraag, die het wezen van het
vrijheidsprobleem weer van nabij raakt, en daarom meen
ik haar nader to moeten bespreken.
Toch kan ik de boven g egeven definitie niet aanvaarden
zonder nog een bezwaar tegen de formuleering in het
midden to hebben gebracht. De wij ze, waarop H e y m a n s
de teg enstelling weergeeft, is wel duidelij k, maar druischt
toch zoozeer in tegen het teg enwoordig spraakgebruik in
de wij sbeg eerie, dat mij een wij ziging daarin gewenscht
voorkomt. Ik bedoel hiermede de uitdrukking, dat iemand
door zijn geaardheid oorzaak of medeoorzaak van zijn daden
zou zijn. Een van de voornaamste bezwaren die tegen de
scholastiek zijn ingebracht is daarin gelegen, dat de scholastici
als oorzaken der verschijnselen de eigenschappen der lichamen
(de qualitates occultae of virtutes) meenden to moeten
aanzien. De absurdheden waartoe dit leidde, acht ik to
bekend, dan dat ik daarover her zou behoeven uit to weiden.
Het komt mij daarom wenschelijk voor het woord oorzaak
uitsluitend to bezigen voor: voorafgaande veranderingen,
waarop een bepaalde verandering noodzakelijk volgt. De
invloed, die de eigenschappen der veran derende lichamen op
de veranderingen oefenen zal ik dus niet door het woord
oorzaak maar door het woord voorwaarde aanduiden. Wanneer
ik met een bilj artkeu tegen een bilj ardbal scoot zal deze
gaan rollen. Ieder zal dan den stoot als de oorzaak van

739

het op die bepaalde wij ze rollen van den bal verklaren, en
niemand zal zeggen : de oorzaak van het rollers van den
bal is zijn rondheid. Maar men zal wel kunnen zeggen
opdat de beweging der keu een dergelijke beweging van
den bal kon veroorzaken, moeten zekere voorwaarden vervuld
zijn geweest. In de eerste plaats moet er een bal v66r
miju ken gelegen hebben, in de tweede plaats moet die
zuiver bolrond van gedaante zijn geweest en nog een paar
andere eigenschappen hebben bezeten.
Ik m een dus het onderscheid tusschen determinisme
en fatalisme, zooals H e m a n s dat bedoelt op bl. 73 en
volg ende, aldus het best to formuleeren : determinisme is
de meening, dat de mensch de condities, die zijn handeling
mogelijk maken in zich bevat ; fatalisme is de tegengestelde
meening, dat iamelijk 's menschen handelingen uitsluitend
bepaald zouden zijn door uitwendige oorzaken, waarvan de
werking volstrekt niet zou afhangen van in den mensch
gelegen condities.
De reden, waarom deze onderscheiding wordt gemaakt
ligt voor de hand. Het fatalisme wordt door de deterministen gebruikt als zondebok : de bezwaren die tegen hun
leer worden in het midden gebracht kunnen zij minder
g emakkelij k weerleg g en, dan wel van zich afschuiven op
het fatalisme.
De verschillende bezwaren toch die veelal door voorstanders dier vrijheidsidee tegen het determinisme worden
sang evoerd, kornen neer op de bewering, dat het determinisme
een ontkenning der moraal zou meebrengen, of dat het, zoo het
de geldigheid der moraal al niet opzettehjk ontkent, daaraan
Loch de grondslag en ontneemt. Men vindt de bezwaren
tegen het determiniszne op zeer verschillende wijzen geformuleerd, sours juister, som s minder juist, maar meestal ligt er
Loch dit eene bezwaar aan ten grondslag, dat ik het hoofdbezwaar zal noemen. Wij kunnen dat bezwaar voorloopig
aldus formuleeren : „Door het determinisme wordt de mensch
voorgesteld als een machteloos wezen, dat nu eenmaal niet
anders zou kunnen handelen dan het deed en dat daarom
niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor zijn daden.
yT
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Moreele verantwoordelijkheid en determinisme zijn met
elkaar in strij d."
In plaats van verantwoordelij kheid had ook het woord
aansprakeUj kheid of toerekcmbctarheid kunnen gebruikt worden,
ofschoon dit laatste meestal in weer beperkten zin wordt
gebruikt, speciaal met het oog op mogelijke vergelding.
vele determine sten beamen deze conclusie, zij zegg en :
„De mensch is ook niet verantwoordelijk, het moge ons
aanstaan of niet, de waarheid dwingt ons het aan to nemen."
Andere deterministen zijn niet zoo spoedig geneigd de
moreele aansprakelijkheid op to geven. Zij antwoorden
daarom : „Wat gij voordraagt, is het ware determinisme
niet, maar is fatalisme ; het ware determinisme beschouwt
den mensch niet als machteloos : de mensch is wel degelijk
gedeeltelijk oorzaak van zijn daden ; de wij ze waarop hij op
gekregen indrukken reageert, hangt of van zijn geaardheid,
en daar hij dus door zijn geaardheid invloed op zijn daden
uitoefent, kan hij daarvoor ook aansprakelijk gesteld worden."
Bij oppervlakkige beschouwing kan het inderdaad
schijnen, dat deze poging een compromis to sluiten tusschen
de twee partijen en een theorie to vinden, waarbij zoowel
de aansprakelijkheid als het onverbrekelijk causaal verband
tot hun recht komen, volkomen geslaagd is. Toch is het
niet moeilijk aan to toonen, dat dat geenszins het geval is,
en wel om verschillende redenen.
In de eerste plaats blijkt de gegeven oplossing volstrekt
niet afdoende to zijn, daar aan de tegenstelling tusschen
fatalisme en determinisme geen beteekenis is to hechten.
Wanneer op een lichaam een kracht werkt, dan leert de
mechanica dat dit in beweging komt en snelheden verkrijgt,
die of hangen : le van de intensiteit van de kracht (de
uitwendige oorzaak) en 2e van de massa van het lichaam
(een voorbeeld van wat wij conditie hebben genoemd). En
evenzoo is het met iedere gebeurtenis : een uitwendige
oorzaak, waarvan de werking geheel onafhankelijk zou
zijn van den aard van het lichaam, waarop zij werkt, kan
niet bestaan, en niemand neemt het bestaan van een
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derg elij ke oorzaak aan. De theorie die H e y m a u s fatalisme
noemt, is dan ook een zuivere fictie.
Maar zelfs al was de tegenstelling tusschen fatalisme
en determinisme volkomen juist, dan zou zij nog g volstrekt
niet kunnen dienen voor het doel, waarvoor zij gebruikt
wordt. Iuderdaad kan de determinist de teg en hem aaug evoerde bezwaren alleen weerlegg en door aan de woorden
van zijn tegeustanders een totaal andere beteekenis to geven
dan die waarmee ze bedoeld worden. De twee genoemde
bezwaren zijn niet geheel ouafhankelijk van elkaar, maar
het tweede bevat de verklaring van het eerste. De determinist han
to =.., eu stander niet een zoo zonderlin g e
zneening als het fatalisme toedichten zonder de beteekeuis
zijner woorden geheel to ver draaien. Wann_eer ik bij voorbeeld
zeg : „volgens het determinisme kan de misdadiger het niet
helpen, dat hij een inisdaad beg aat," zal een determinist,
aanhang er van de door H e ij m a n s g eschetste theorie
zeg g en : „met niet kunnen helpen, wat men doet, bedoelt
gij : de condities voor de inog elij kheid van die daad niet in
zich bevatten. De theorie van den misdadiger, die gij
bedoelt, is dus niet determinisme, maar fatalisme." Dit
is volkomen j uist, als ik met „niet kunnen helpen" inderdaad
bedoel „de condities voor de mogelijkheid niet in zich
bevatten", maar bedoel ik dat niet, dan is ook de beschuldiging, dat ik fatalisme in plaats van determinisme beschrijf,
ongegrond. En dat ik dat absoluut niet bedoel, is duidelij k.
Gesteld Loch, ik ben bij iemand op zijn kamer, en een
steen wordt door de ruit naar binnen g eworpen. Gesteld
dan die persoon wordt boos en begint den stee p met een
stole to slaan, dan zal ik zeggen : „bedaar toch, de Steen
kan het toch niet helpers". Is er nu een aanhanger van de
theorie van H e ij m a n s aanwezig, dan zou die moeten
zeggen : „j awel de steen kan het wel helpers, want hij bevat
de condities voor het breken van de ruit in zich: was de
steen zoo Licht g eweest als eerl veer, dan zou hij de ruit
niet verbrijzeld hebben".
Waar ik H e ij m an s ten laste leg, dat hij zijn tegenstanders ten onrechte een zeer zonderlinge leer toeschrijfts
zij t_1
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wil ik hemzelf niet een zoo zonderlinge woordverdraaiing
toeschrijven zonder door een citaat van zijn eigen woorden
nan to toonen, dat een dergelijke onjuiste interpretatie van
woorden inderdaad bij hem voorkomt.
Zooals ik reeds opmerkte kan het hoofdbezwaar op
versehillende wijzen worden geformuleerd. Bij iedere formuleering is het een ander woord, waarvan de beteekenis
verdraaid moet worden om to waken, opdat het zoowel net
determinisme als met moraal is to rijmen, maar zonder dat
de beteekenis van een of ander woord geheel onjuist wordt
weergegeven, komt de determinist er niet. H e ij m a n s
Ikiest hiervoor het woord toerekenen. Daar dit woord minder
gebruikelijk is, dan kunnen helpen klinkt hierbij de onjuiste
interpretatie niet zoo zonderling. Toch is het duidelijk dat
her geheel dezelfde foot wordt begaan. De definitie die
H e ij m a n s geeft, is de volgende : „Iemand 1) een handeling
toerekenen beteekent op zichzelf beschouwd, niets anders dan :
hem beschouwen als de dader van die handeling, de oorzaak
van die handeling in hem zoeken, die handeling uit hem
verklaren". INadrukkelijk wordt er aan toegevoegd dat dit
niet een definitie is, die aangeeft in welken zin het woord
toerekenen nu eens door H e ij m a n s zal gebruikt worden,
maar dat zij geheel past voor het gewone spraakgebruik.
Stellen wij ons nu voor, dat twee personen A. en B.
°zich in Pen door ziektekiemen besmette omgeving bevinden.
A heeft een sterke g ezondheid, die aan de besmetting weerstand biedt, B daarentegen wordt ziek en steekt bovendien
C aan. Dan is B door zijn zwakke gezondheid de oorzaak
van de ziekte van L. Maar is hij nu hiervoor ook toerekenbaar ? Volgens de definitie van Prof. H e y m an s zou hij dit
zeker zijn, maar is hij dat nu ook volgens het spraakgebruik ? En stemt de definitie van H e y m a n s ten voile overeen met het spraakgebruik van de vertalers van den Statenbijbel als dezen in Ps. 32 schrij ven : „Welgelukzalig is de
mensch dien de Heere de ongerechtigheid niet toerekent ?"
1) Er wordt dus blijkbaar aan een persoon gedacht, maar dit is niet
essentieel, geheel in denzelfden zin als een persoon kan een zaak de condities voor hetgeen er mee gebeurt in zich bevatten.
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Inderdaad is de difinitie dan ook to ongerijmd en neemt
$ e y m a n s Naar zelf terug, wanneer hij verklaart, dat wij
spreken van verminderde of opgeheven toerekenbaarheid,
wanneer nit iemands daden zijn karakter niet of in minder
hooge mate blijkt.
Iemand kan de condities van verschillende gebeurtenissen in zich bevatten door zijn lichaams-constitutie, door zijn
schoonheid, door zijn aangeleerde kundigheden, door zijn
natuurhjke talenten, maar in al die g evallen achten wij
hem Diet toerekenbaar; slechts als uit zijn daden zijn karakter
blijkt, worden zij hem toegerekend. Denken wij ons b.v.
twee veldheeren tegenover elkaar in het veld staau, en een
van de twee is ijverig, nauwgezet en vol toewijdiug aan
zijn zaak, de av dere is lui en frivool en verzuimt de plichten,
die op hem rusten trouw to ver y ullen. Als flu de tweede
daardoor verslag eu wordt, zullen wij hem daarvoor verantwoordelijk D oemen. Maar als een van de twee verslagen
wordt, doordat hij nu eenmaal minder veldheerstalenten
heeft, dan zal niemand er aan denken den minder talentvollen daarvoor verantwoordelijk to stellen.
Is dus de poging om moraal en determinisme to verzoenen niet geslaagd, wij hebben wel jets anders bereikt,
n.l. het inzicht, dat de toepassing van ethische beg rippers
slechts kan plants hebben op handelingen, die van het
karakter of haugen. Wat hebben wij onder dat karakter
to verstaan :' Dit is een vraag, die niet zoo gemakkelijk is
uit to makers. Nog nauwkeurig er en veel duidelij ker en
belangrijker is dan ook de formuleering, waartoe wij komen,
als wij de teg enstelling determinisme en fatalisme nemen,
zooals H e y m a n s die op bl. 68 van zijn gidsartikel uiteenzet. Wij komen dan tot de stelling : „De ethische begrippen zijn van toepassing op alle verschijnselen (uiterlijke
daden of gezindheden) voor zoover die of hang en van 's menschen wil. Elk verschijnsel, dat niet van 's menschen wil
of hangt, is nit een ethisch oogpunt volmaakt onverschillig".
Wij zullen dus in de geaardheid van den wil den grond van
ale toepassing van de ethische begrippen moeten zoeken.
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Het begrip toerekenbaar wordt dus door H e y m a n s
behandeld geheel onaf hankelijk van de andere zijden van
het zedelijk levee. Hetzelfde geschiedt met de zedelijke
goed- of of keuring. Hi erin ziet H e y in a n s eenvoudig het
vergelijken met een ideaal en het oordeelen, dat jets al of
niet met dat ideaal overnstemt. Zoo worden deze tegenstellingen volkomen gelijk gesteld met de tegenstellingen
schoon-leelijk, verstandig-dom, gezond-ziek, enz. Waarschijnlijk is dit weer toe to schrijven aan een verkeerd toepassen van het normbegrip. Wij zijn gewoon aan to nemen,,
dat de begrippen verplichting, verantwoordelij kheid en goedheid alle drie tot hetzelfde gebied behooren, namelij k dat
der moraal; wij spreken van zedelijke verplichting, moreele
verantwoordelijkheid en het zedelijke goede. Waren nu die
drie begri.ppen volkomen onaf hankelij k dan zou dit Been
zin hebben, dan zou men evengoed verplichting en het
sehoone, of verantwoordelijkheid en het gezonde tot hetzelfde gebied kunnen rekenen. Een onderzoek van de eigenschappen van het begrip van het zedelijk goede toont echter
aan, dat dit wel degelijk met het begrip verplichting samenhangt en dat het volstrekt niet willekeurig is die twee begrippen samen tot het gebied der moraal to rekenen.
Als iemand b.v. vasthoudt aan de door A r is t o t e 1 e s
gegeven regels zal hij zeggen, dat een drama vij f bedrij ven
moet hebben. „Haar als iemand nu eens een drama met
vier bedrij ven wil schrijven ?" Dan zal de aanhange r van
A r is t o t e 1 e s het uit een schoonheidsoogpunt voor verwerpelijk verklaren. „Maar als iemand nu een drama wil
schrijven ook al wordt het dan verwerpelijk gevonden, mag
hij dat dan niet ?" Zeer zeker mag hij dat. Het woord
moeten is hier dus in relatieven zin gebruikt, het drukt
niets anders uit dan een voorwaarde, waaronder een drama
door zekere personen schoon geoordeeld wordt.
Wanneer echter iemand op het punt staat een laagheid to doen, een daad waardoor hij iemand voor zijn leven
ongelukkig maakt om zelf een gering geldelij k voordeel tegenieten, dan zal men tegen hem zeggen : dat moogt gij
niet doen. „En indien ik het nu Loch doe ?" „Dan zijt
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gij uit een moreel oogpunt een verwerpelijk mensch." „En
indien ik het er nu voor over heb uit een moreel oogpunt
verwerpelijk to zijn, mag ik dan die daad niet doer ?"
Neen, gij moogt die daad nu of nimmer doen.
Hier hebben de woorden moeten en mogen een geheel
andere beteekenis dan in het vorige voorbeeld ; pier is hun
beteekenis absoluut. Wanneer men zegt, dat men wel een
leelijk drama mag schrijven, maar dat men geen onrecht
mag begaan, dan g eeft dit molten volstrekt geen voorwaarde
voor een of andere beoordeeling aan, znaar een absolute
ei,seh. Terecht baseert K a n t dan ook de moraal niet op
een beoordeeling, maar op den kateg orischen imperatief.
Eu juist dit begrip „absoluut moeten" verliest alle
toepassing als de deterministisehe zienswijze juist is. Ik
kan vain ieznand het onmogelijke niet eischen. Ik kan niet
eischen van een stuk ijzer, dat het koper is, want ijzer kan
nu eenmaal geen koper zijn. Ik kan niet eischen, dat iemand
met blond Naar, zijn Naar in bruin verandere, en ik kan niet
eischen, dat iemand die volstrekt niet muzikaal is een
mooie symphonie zal maken, doodeenvoudig omdat hij dat
iziet Ivan. En evenmin kan ik van iemand eischen, dat hij
een zekere daad zal nalaten, wanneer ik weet dat dat nalaten in de gegeven omstandigheid voor dien persoon nu
eenmaal onmogelij k is.
Hier komt het lnij voor, dat wij de eigenschap van
den wil gevonden hebben, waarop de toepasselijkheid der
ethische begrippen is gebaseerd. Op bl. 743 zagen wij dat
de wil de toepassing der ethisehe begrippen insluit, Kier
dat g edetermineerdheid die toepassing uitsluit. Meenen wij
dus aan de geldigheid der moraal to kunnen en moeten
vasthouden, wat kunnen wij dan anders aannemen dan dat
de wil niet gedetermineerd is, en joist door die eigenschap
de toepassing der ethische begrippen mogelijk maakt ?
Zonder een wil dus, die buiten het causaal verband
staat is eon beoordeeling van de menschelijke daden op zieh
zei f wel mogelijk, maar verliest de toepassing van eon
moreele beoordeeling, die nu eenmaal meebrengt, dat wij het
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goede voor absoluut verplicht, het kwade voor absoluut
verboden houden, alle toepassing.
Schoon het mij voorkomt, dat de bezwaren tegen de
theorie van H e y m a n s, nogal voor de hand liggen, is niet
to ontkennen, dat een dergelijke beschouwing van de verhoudi.ng van moraal en determinisme het affect van on zen
tijd voor zich heeft. En dat is zeer goed to verklaren. Het
denken werd in een groot deel van de vorige eeuw voornamelijk beheerscht door een deterministische richting, die
dit determinisme dikwijls met materialisme verbond en zich
aan godsdienst en moraal vij andig toonde. Tegen die richting is vrij algemeen oppositie ontstaan en het goed recht
der moraal vindt weer vele voorstan ders. Toch was men
bang zich den naam van reactionair op den hals to halen
zoo men het determinisme verwierp. Ook had de wetenschap in die deterministische periode zoo schitterende vorderingen gemaakt, dat men huiverig was, een meening, die
de heerschende was, Coen die resultaten verkregen werden,
op to geven. Geen wonder dus dat men een theorie, die
voorgaf zoowel aan het determinisme als aan de moraal
recht to doen wedervaren met beide handen aangreep, zonder
naar de houdbaarheid van die theorie een al to nauwlettend
onderzoek in to stellen.
Ik meen het hierdoor to moeten verklaren dat iemand
die feitelijk een geheel andere leer verkondigt, zich Loch
in schijn gaarne zoo dicht mogelijk houdt bij beschouwingen als die, Welke wij in het artikel van H e y m a n s
hebben g evonden. Ik bedoel hiermede Dr. J. D. Bier en s
d e H a a n. Hij gaat met H e y m a n s mee inzooverre, dat
ook hij meent de toepassing der ethische begrippen to
moeten verklaren, doordat wij iemand als den grond van
zeker verschijnsel aanzien en dat ook hij daarbij de beperking maakt, dat die toepassing alleen kan geschieden,
awls wij het verschijnsel niet meenen to moeten afleiden uit
iemands lichamelijke of sommige zijner geestelijke eigenschappen, maar alleen als het verschijnsel op een bepaalde,
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nader omschreven wijze van iemand's eigenschappen of han.gt.
Zooals wij zagen, blijft H e y m an s hierbij staan. Soms
stelt hij het voor alsof die beperking niet bestaat en alsof
alleen het feit dat een verschijnsel van iemand's geaardheid
of hangt, voldoende is voor de toepassing der ethische
begrippen, sours ook alsof die toepassing slechts da it plaats
kan hebben, waar het verschijnsel afhangt van iemand's
karakter of iemand's wil, maar verdere conclusi.es worden
hieruit niet afgeleid.
B i e r e n s d e H a an stelt nadrukkelijk den wil als het
criteriurn voor de toepasselijkheida Maar hierbij blijft hij
niet stain. Het heeft hem namelijk getrofl'en, dat het
niet is aan to nemen, dat een zoo belangrijke tegenstelling,
als die van geed en kwaad slechts een beperkt gebied in
het leven van den mensch zou hebben, terwijl wij Loch
den geheelen men sch als zedelij k hooger of lager staan de
beoordeelen, en er buitendien jets willekeurigs in gel egen
schijnt, een aantal eigenschappen wel, een ander aantal
niet aan die norm onderworpen to denken. Tevens is het
hem niet ontgaan, dat de toepassing van de ethische norm
een activiteit invol veert, die niet in de empirisehe eigenschappen en handelingen van den menseh in hun causalen
samenhang to vinden is. (Actief zijn en „door zijn eig enschappen de voorwaarden in zich bevatten" zijn niet
identiek). Aan deze twee bezwaren komt hij tegemoet door
het volgende aan to nemen 1) :
le. De ethische norm heeft betrekking op het transscenc^ente wezen van den mensch, en op zijn daden voor
zooverre ze daaruit voortvloeien. Hiermede is het eerste
bezwaar opgeheven. De beoordeeling g eldt nu niet weer
een gedeelte van den mensch, maar den mensch zelf en
het is volkomen duidelijk, waarom men een gebeurtenis die
uitsluitend voortvloeit uit een empirisch gegeven eigenschap,
als iemands schoonheid of zijn talent, niet ethisch kan
1} Het is er mij pier niet om to doen de volledige gronden aan to
geven, die B i e r e n s d e H a a n heeft om dit aan to nemen, maar sleehts
om aan to toonen in hoeverre die aannamen samenhangen met de quaestie,
die ons bezighoudt.
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van de ethische begrippen uitsluitend aan verschijnselen,
van den wil of hangend, eigen is, volgt her natuurlijk nit,
dat wij in den wil het transscendente wezen van den mensch
hebben to zien.
2e. Het transscendente wezen van den mensch is
activiteit. Hiermede is het tweede bezwaar opgeheven.
Door B i e r e n s d e H a an is dus de activiteit en teven.s
het gedetermineerd-zijn naar de transscendente wereld verplaatst en daarmede aan de phenomenale, voor ons rationeel
denken toegankelijke wer gild onttrokken.
Voor iemand, die zoo zeer ge aeigd is als B i e r en s
d e H a a n mystieke beschouwingen in de wij sbegeerte op
to nemen, kan het voorkomen, dat zijn theorie niet zoo
heel ver van die van H e y m a n s afstaat, en kan het,
ofschoon zeker een zaak van belangg, Loch niet een quaestie
van zoo overwegenden invloed toeschijnen, of een verschijnsel uitsluitend door empirische gegevens bepaald is,
of dat men er het transscendente wezen bij in aanmerking
moet nemen. Voor een minder mystieken geest echter, of
althans voor iemand, die meent, dat de wijsbegeerte zich
in Naar beschouwingen moet beperken tot het voor het
rationeele denken toegankelijke, is de afstand tusschen het
empirische en het transscendente veel grooter dan zij het
voor den mysticus is, en daarmee zal hem ook het verschil
tusschen de theorieen van H e y m a n s en B i e r e n s d e
H a a n veel ingrijpender voorkomen.
B i e r e n s d e H a a n noemt dan ook iedereen determinist, die meent dat alle verschijnselen vooraf bepaald
zijn, zonder zich of to vragen, op welke wijze ze bepaald
zijn voor Welke opvatting nit een etymologisch oogpunt
zeker veel to zeggen is. Hij schaart zich zelven dan ook
bij de deterministen.
Volgens de definitie van determinisme, die ik heb
gemeend to moeten aannemen, een opvatting die men ook,
zooals B i e r e n s d e H a a n doet, causaal-determinisme zou
kunnen noemen, valt B i e r e n s d e H a a n onder de tegenstanders van het determinisme.
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Ik heb g emeend aan deze definitie van het determinisme
ode voorkeur to moeten geven om twee redenen :
1 8 omdat de tegenstelling dare geheel valt op voor
het rationeele denken toegankelijk gebied en onafhankelijk
is van de vraag in hoeverre men beteekenis kan hechten
aan een uitdrukking als „op transscendente gronden gedetermineerd."
2e omdat de tegenstelling dan actueel is en inderdaad
twee tegenover elkaar staande meeningen aangeeft. IDit
komt mij voor met de tegenstelling, zooals B i e r e n s d e
H a a n die rnaakt, niet het g eval to zijn. Aanhangers van
de leer, die b.ij indeterminiszne noenit, komen niet voor,
t€, n zij men da artoe enkele seeptici will rekenen, die meenen
het bestaan van Fen causaal verband in het algemeen to
n^ t >eteii loochen en. Andere voorstanders van de vrijheids
idee zullen wel het causaal-gedetermineerd zijn ontkennen
maar daarom niet beweren, dat onze daden niet in eeni g
verband staan waarmee ook. Alleen reeds het feit, dat zij
den mensch aansprakelijk achten voor zijn daden, bewijst
dit, want men kan iemand toch niet aansprakelijk achten
voor zijn daden, indien deze uitsluitend beheerscht worden
door absoluut verbandloos toeval.
Het is mijn bedoeling niet de door B i e r en s d e H a an
geg even oplossing verder to bespreken. Ik heb Naar slechts
vermeld om erop to wijzen, dat de eenige poging die voor
zoover mij bekend is, gedaan is, om aan de bezwaren van de
door H e y m a n s voorg edragen theorie teg emoet to komen,
moest leiden tot het prijsgeven van een der fundamenten,
die aan die theorie ten grondslag liggen, namelijk van het
causaal-determinisme.
Het zou kunnen schijnen, dat de oplossing door B i. e r e n s
d e H a a n g eg even, eigenlijk volstrekt geen oplossing is van
het probleem, dat wij bespreken. Immers wij namen aan,
dat het niet gedetermineerd zijn van den wil de voorwaarde
voor de toepassing der ethisehe begrippen is en volgens
B i e r e n s d e H a a n is de wil gedetermineerd.
Inderdaad is ook ieder bepaald zijn in strijd met de
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toepassing der ethische begrippen. Wanneer P a u l u s de leer
der voorbeschikking verkondigt, is zijn eerste gedachte dan
ook : „Wat zullen wij dan zeggen ? Is er onrechtvaardigheid
bij God?"
B i e r e n s d e H a a n verwij st ons voor de verzoening
van determinisme en moraal naar het transscendente en al
geeft hij mijns inziens geen voor ons rationeel denken bevredigende oplossing, zoo geeft hij ons Loch het eenige antwoord, dat to geven is. Door voor die verzoening naar het
transscendente to verwijzen, zoekt hij Naar namelijk in een
gebied, dat voor ons denken ontoegankelijk is, en zoo doende
kan hij die verzoening voor ons wel nooit begrijpelij k
makers, maar Loch wordt zij zoo voor ons mogel2j k.
In zooverre komt zijn antwoord overeen met dat van
Paulus: „Maar Loch, o rnensch : wie zijt gij, die tegen God
antwoordt ?" En met dit woord van P a u 1 u s komt het mij
voor, dat het laatste woord gesproken is, dat in dit vraagstuk is gesproken, en gesproken kan worden.

WERELD BRAND
noon
MARIE RAMONDT.

De jolige onstuimigheid van April had al het droomerige
van 't blauw der lucht weggevaagd : het liet vroolijk de
bolwitte wolken langs zich heengaan, die, uitbundig gemaakt
door den wind, met de zon speelden, Naar soms beletten
op een stukj e land to schijnen en dan weer verder stoven
als zeeschuim. Hoe durfden ze, die wolken spelen met
de zon, die zoo verheven is! Maar het blauw, de wind,
de wolken en de oude, warme zon, ze waren alien jong en
vroolijk. En de grauwe garde voelde in 't diepst van Naar
wezen weerklank van al de jeugd in de sfeer, en o, nu zou
er iets komen, een wonderbare gebeurtenis, ze voelde het,
jets komen, lets moois, jets levends, jets dat kraeht zou
uitstroomen naar alle kanten. Over de verre weiden met de
ruige boomers in groepen gleden de wolkenschaduwen en
over 't kerkhof, dat lag tusschen de grazig e en de omgewoelde velden, die veilig rustten in den gebogen arm van
een weg. Aan dien weg stonden de eerste wingerd-omrankte huisj es der stad, op dien weg stapte een jongen
lustlg tegen den wind in. Hij fl oot lustigj es, lustigj es.
Aehter om de heg peen, die een der tuintjes of scheidde van
de velden liep hij en zag nit over de akkers, het kerkhof
en de weiden met de wiegende- wagende olmen en de korte,
stevige heestergroepen. Tegen de lucht aan stood het
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kerkhof kruis met een Jezusbeeld en op al de graven stonden
grauwsteenen kruisen. Daar kwam een diepe schaduw
glijden over 't kerkhof en de velden. De schaduw bleef,
alleen ver weg was nog licht, als een zonnige herinnering.
Het spel was uit, 't werd ernst. En de garde voelde, dat
het wonderbare niet komen zou in lachen en spelen alleen.
Over de verre weiden kwamen de donkere wolkenstapels
aanrukken, de witte werden mee grauw van ontzetting : het
was een woeste, snelle overwinning van de duisternis over
het licht, dat nu en dan nog een straal schoot. Het was,
of bij die donkerte de kruisen wit waren.
De jongen, zijn lang opgeschoten gestalte, die forschmannelijk begon to worden, wat gebogen, hoofd en oogen
doodstil, zag naar de plotselinge somberte en de grillig
witte kruisen: „zoo moet het op Golgotha geweest zijn",
dacht hij, „en er werd duisternis over de geheele garde" .. .
Als een ontspanning barstte de hag el los, tikkend en
dansend op de takken. Nu er dwars doorheen. D i g n u s
moest half zijn oogen toe knijpen, de Nagel werd hem in
't gezicht geworpen. Hij moest er vreeselijk om lachen,
heerlijk, heerlijk ! de Nagel, de wind, het bruisende geluid
in de boomen, prachtig ! Zoo'n vroolijke, dolle hagelbui,
zulke vlagen tegen je aan, dat tikken en ritsen, to hijgen
en warm to zijn in al die koude steenen, prachtig ! Daar
kwam de zon weer, 't rum oer bedaarde, 't snelle, heftige
maar korte rumoer. Langzaam liep hij nu weer op den
eenzamen weg. De wind begon zoete deuntj es to zingen,
de aarde zond al Naar hoop en verlangen op in geuren.
D i g n u s stood stil, betooverd door den geur van verborgen
viooltj es. 't Licht was daar nog heel ver op de vochte
weiden, verder dan hij zien kon. Toen kwam er een geluk
z66 groot, dat het onbegrepen bleef, geluk om dat zonnelicht, om die weiden, die boomen, den wind, dien violengeur, den Nagel, de donkerte ook om de donkerte. Hij
stond in stroomen geluk, niet to ggrijpen. En omdat hij
niet begreep, kwamen er groote tranen in zijn oogen. Toen
werd hij even weemoedig, want in zijn geluk ging iets
peen.... Daar stood hij alleen met zijn tranen en zijn

753

geluk, zijn eenzaamheid vervuld van geuren en licht, van
gelukkig e gedachten. De men schen hadden altijd meelij
met hem, den saaien jongen er zijn saai leven, of vonden
hem vervelend. Dat vervelend vinden liet hem koud, maar
het meelij maakte hem boos; nu hij er weer aan dacht,
kwam er woede in hem op, Hij had meelij met hen, die
meewarigen met hun opdringerige, onnoodige bescherming,
want zij kenden ze niet, de schatten van zijn eenzaamheid,
en ang stilt verborg hij ze voor hun blikken onder een doek
van vaalheid. Ze wisten niet, ze zagen niet. Hij en de
uatuur, zij beg repen elkaar ; die menscheu, bah! die men
schen .... Hij slenterde naar huis :
Op zijn kaner zat hij met een boek op lijii kuieeu ziju

dad; to verdrooiiien. vie zou zijn dag niet verdroouien n a
iij n eerstc gesprek niet de natuur ! Hij probeerde to lezen.
„Ik koni terug op hetgeen ik reeds zeide, dat de verdeeling door mij in overeenstemmmg met de vraag gevolgd,
niet logisch is."
Wat zei die man ? . . . . verdeeling, wat was er_ ook
weer, dat verdeeld werd ? . . . lij hoorde het ritsen en
tikken van de hagelbui. Alloh ! vooruit ! lezen, hij moest
dit weten. . . hij zag de witte kruisen en de donkerte. .
Hij las weer den zin over en nog moist hij niet, waarom
die man niet logisch was. Nog eens. . . o de weiden, de
vochte, zonnig e weiden, de violeng eur. Hij legde het hoofd
op zijn bock, overmand. Toen hij 't hoofd weer ophief
stonden zijn oogen wijd open, zijn handen beefden van on.troering en met zijn sidderende handers schreef hij woorden,
die als dronkeu van 't licht tuimelden. Als hij geteekend
had, zouden het bevende lijnen geweest zijn, valsche soms,
maar vooral bevende. Hij was als een jonge heester, die,
ontwakend in den morgen, voor 't eerst zijn bloemen voelt
uitplooien in 't licht. Hij was als eene jonge vogel, die
voor 't eerst voelt, dat hij vleugels heeft, jonge, trillende
vleugels. .
Blanke Mei was gekomen en heengegaan, Juni was gekomen en heengegaan met zijn vluchten vlinders, met zijn
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gewemel van paars en geel en wit en rood. Waren het
helder gele vlinders geweest, die neergestreken waren tusschen
de goudenregen-blaren ? of, 't geel, dat daar in de lucht
ladderde, waren dat losgelaten bloemen ? en dat paarse en
roode en witte, zwevend in 't zonlicht, rustte het zoo nu
en dan uit op de erwtenranken en boonestelen ? 't was, om
in de war to geraken. En nu was Juli er: over het lage
land met zijn verre weiden en zijn eeuwige olmen, over dat
vertrouwelijke land, waar meest altijd de boomen staan in
beschermende groepen om de huisj es, dat neergelegen land,
waar altijd jets zwaars op rust, dat opstijgt uit het water
en als geest zweeft over de groene en g ele landen, over 't
lage land bij de zee lag nu nog des daags het al-licht. De
korenvelden stonden to schitteren, niemand raakte er aan ;
velden vol klavers met een bontheid van bloemen kamillen,
klaprosen, g anzebloemen, boterbloemen, 't was of de aarde
haar kracht verkwistte.
Maar de aarde verkwistte niet: ze had zooveel en nu
gaf ze maar in mateloos geven, van alledaaggsche knollen
of tot den bedwelmenden gloed der klaprozen en de vreemde
inais toe.
Nu was tusschen al de weeldevolle dagen een donkere
dag gekomen. In het droomerige, borne land kon men ze
alom zien de duistere wolken, de lichtaanvallers. De zon
had zich teruggetrokken in verheven gelatenheid, tot het
avond werd. Tot het avond werd, had D i g n u s in de
vacantie-weelde van to mogen doen en laten, wat hij Wilde,
vagebondische poezie gelezen, sedert zijn eerste gesprek met
de natuur zijn lievelingslectuur. Nu vloog hij onstuimig
't huffs nit tot midden in de weiden en korenvelden.
Weiden en korenvelden, weer was er niet; 't water
was zoo dicht bij, dat het de boomen betooveren kon, hen
slechts gedoogde op een afstand, hen terugdrong tegen de
stad aan. Plons, daar gooide de jongen een steen in 't
water. Dat slootj e was zoo vervelend kalm, hallo water,
spatten, spatters, wat is water, dat niet spat, niet schuimt.
Hij gooide al rnaar steenen, Toen sprong hij over water
en al en kwam midden in 't lange, bloeiende gras terecht,
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vlak vo6r een toef g anzebloemen wit en goud. Hij keek om
naar den Loren; een dwaas narrengezicht met een zwarto
puntmuts en twee koperen platen bij zijn ooren leek de
Witte klokkenstoel boven op 't kruispunt der vier hoofdlijnen van de Gothische kruiskerk. Daarbij woonden ze,
die meelij hadden met hem en die hun krachten verknoeiden
in werk, dat Diet loont, in eeuwig rumoer, bang voor eenzaamheid, eenzamer dan hij met de natuur, zijn g oede
moeder. Zijn moeder ? Toch niet zoo had hij Naar niet
lief, niet als een zoon, hij had Naar gloeiend lief in opbruischende liefde. Hij kreeg neiging orn weg to loopen,
toen een aanvechting, cam in 't gras to gain spartelen als
een jonge bond, to rennen als een haas, maar eindigde met
bovenop een wiebelend hek to gaan zitten.
„He t" zei h j hardop.
Want er g ebeurde lets in de lucht. De zon stond
daar als richter over de wolken ; niet maar over een pacer
drommen, dock over een heelen kring van samenhangende
massa's, eon kring, waarvan de lijn door alle windstreken
liep. En al de wolken stonden vuurrood gebrand, de
zon richtte. Over de garde lag het zwijgen van verbazen
en de weerkaatsing van den gloed. De korenvelden stonden
doodstil, alleen bewog en zoo nu en dan vogels, die niet
zaaiden en maaiden, eenig e halmen. Die vogels begrepen
niet, wat er gebeurde : ze zagen niet, dat de hemel in
laaie stood; slechts een, een leeuwerik, steeg op en zong
een lied van vreugde, durfde zing en. van vreugde.
„Mutspelli, wereldbrand," zeide de jongen in zich zelf.
Ook in hem durfde iets zingen van vreugde.
Hij zag, zijn geest zag; wolkendrommen zouden komen
in zijn levee, hun schaduwen werden vooruit geworpen.
Niet maar enkele drommen zouden komen, maar een kring
van samenhangende massa's ; de zon van zijn ziel zou moeten
richten, zelf brandend zou ze de wereld van zijn leven doer.
branden. Hij sloeg de handen voor de oog en, hij begreep
Diet heelemaal, wat hij zag de wereld van zijn leven
zou branders. Toen sprong hij van 't hek of en liep met
opgeheven hoofd. Over den krachtigen jongenskop gloeide
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het licht van den hem el. Wat had hij de aarde en het
Leven lief; die prachtige aarde en alles wat ze geeft en de
natuur, om welke de garde bloeit, door welke de aarde
bloeit. Daar staande in den gloed van den hemel, die zijn
innerlij ken gloed ontmoette, deed de jongen een gelofte,
dat hij nooit ontrouw zou worden aan zijn liefde en in de
verwondering om alles wat hij zag van leven en garde en
natuur legde hij een tweede gelofte, dat hij alles tot in
het diepste wezen Wilde leeren kennen, wat hij lief had,
maar vooral dat wilde hij weten, hoe de aarde bloeit door de
natuur. Zoo werd eens in primitieve tijden de wetenschap
geboren nit verwondering . . . nit bewondering . . . nit
liefde. Er was angst en moed in hem, geluk en het dreigen
van een onheil, kalmte en voorgevoel van worsteling en
nit dit alles rees een verlangen, een wouderbaarlij k verlangen
Haar de worsteling. De wolken werden vaal, Naar samenhang brak. De wereld van zijn leven zou branden.
Lag hij nog maar een paar jaar terug de avond van
zijn geloften ? Hij liep langs denzelfden weg op een
Augustusavond en begreep niet, dat het geen eeuwen geleden
was, een gebeurtenis uit een vroeger leven. Kampen van
schoven rezen om hem, over de weiden lagers witwollige
nevels. Hij dacht er niet aan steenen in 't water to plonsen,
hij benijdde 't slootje zijn onbewogenheid en het springen
was hij verleerd. Hij was blij dat de zon onder was, dat
gaf koelte. De dauw leek zoo zacht en koel weer wilde
hij niet dau koelte. De wind streek door zijn Karen:
„of het de hand van een kindeke,
Een spelend kindeke waar."

Hij kon het niet weer uithouden : hij maakte een hek
open en trad midden in den witten nevel ; daar viel hij
veer, zijn gelaat als dat van den stervenden GallIer
dwaas die hij geweest was, to verlangen naar de worsteling!
Daar ging hij nu languit liggen snikken. Een nuchtere
gedachte aan ongezondheid en miasmen kwam in hem op,
maar 't kon hem niet schelen, de dauw voelde koel aan
zijn heet hoofd. Hij snikte in verstikkenden weemoed om 't
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leven, eens in een waan zoo prachtig gedacht en dat zoo
leelijk was; hij snikte in wildheid om de menschen. die hij
ontloopen was en hun onzinnige bescherming er bij, en die
hem toch gevonden en Loch gewond hadden uit wraak,,
omdat hij getoond had zonder hen to kunnen ; hij snikte
in wanhoop om zijn wetenschap, die op al zijn in vol vertrouwen gedane vrag en over 't wezen der dingen ontwij kende
antwoorden gaf, of stom bleef. Zij had hem alleen maar
twijfel gegeven door al dat ontwijken, of de natuur zijn
liefde wel waard was, of ze niet wreed was, gevoelloos, of
de schoouheid eel bekoring niet slechts was in den uitwen.digen vorm en -- - In zijn eigen hart. Maar hij Wilde in
haar gelooven, als hij haar niet iii eer had, dan zou hij nets
meer hebben, dat troostte, hij wilde, Wilde g elooven.
De wolkendroliimen wares gekoznen, de zov van zijn
ziel deed de massa's brander. Wie zou dien brand blusschen ? Nog stood zijn ziel als richter, zelf lijdend onder
't oordeelen, zelf brandend. Zou het voor eeuwig zijn?
:De smart zocht hem en hij zocht de smart zoo was hij.
Hij had de gave, nameloos ellendig en nameloos g elukkig
to zijn, een gevaarlijke gave. Zijn levee brandde, niet maar
gedeeltelijk ; de wereld van zijn leven brandde. Zonder er
iets aan to kuniien doen, formuleerde zich de brand van
zijn levee in woorden. Hij moest. Maar het schonk hem
geen vreugde ; ook zijn woorden brandden en brandende
zond hij ze de wereld in. Niemand wist, dat ze van hem
kwamen, voor de menschen bleef hij de man, vervelender
dan ooit, meelij wekkend saai . Hij zou nog meer haat
tegen 't menschdom gaan voelen, als men hem persoonlijk
gesproken had over zijn woorden. Waarom had hij ze dan
de wereld ingezonden ? Omdat hij hoopte, dat iemand iets
zeggen zou tot die brandende woorden, tot zijn brandende
ziel. Niemand om hem peen zeide iets, omdat hij zelf niet
sprak. Nu wachtte hij op iemand, die zou antwoorden,
iemand die ook formuleeren moest, omdat hij niet anders
kon. De antwoorder zou spreken op een afstand, ongekend ;
't zou alleen maar een gesprek worden van ziel tot zieL
Hij wachtte.
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Als reusachtige, zilverige dieren hieven de slikken zich
nit het water, om zich in de zon to drogen. Blauw en
diep als de hemel, zuiver als de wind was 't water, kristalrein ; bewogen bruiste het even op. In de lucht bij den
spiegel de geestverschijning van een land en een heldere,
witte vlek : verre duinen. D i g n u s stond op den kalen
dijk; van 't lage, droomerige land kwam bloesemgeur, een
1 orentj e lag heelemaal in de bloeiende vruchtboomen en
door 't groene land liepen overal gele strepen koolzaad,
vroolijk als de roode daken der huisjes, vroolijke uitspattingen in al dat droomerige van lente en Iaagland.
D i g n u s stond in verstarring ; geen droom, geen
vroolijkheid roerde hem, hij had geen verwondering en
bewondering weer. Hij had gedacht, dat alles weer goed
zou worden, als hij weer was in 't lage land bij de zee,
waar altijd iets zwaars over ligt, iets zwaars en trouws,
:als hij maar weg was van de stad en zijn studie, die hem
kwelde, van de weiden, die Been schaduw hadden zooals
-pier, alleen maar enkele knotwilgen, die er den heelen
winter uitgezien hadden als zwarte schoorsteenvegersbezems.
Nu was hij er, nu stood hij er. In koortsachtig e haast
was hij 't huis uitgeloopen, nu was hij er en de
verstarring week niet. Dat trouwe, vertrouwelijke land,
waar was het ? Hij was als een schijndoode : hij zag alles,
hoorde alles, en Loch kon er niets beweg en, toch kon
hij 't niet zeggen, dat hij zag en hoorde. Hij deed een
wanhopige poping, om het toch to zeggen, want als
hij niet sprak dan zou er iets vreeselijks gebeuren, iedereen
en alles zou hem voor dood houden en hij zou begraven
worden. Maar laat hij dan toch gillen. Hij kon niet.
Was er dan n iem and, die zag, dat hij leefde ? Was er
dan niets, dat verlossing bracht ? Hij wilde nog eens in
bovenmenschelijk pogen trachten to zeggen, wat hij zag:
daar was 't water.... blauw water.... en de lucht ook
blauw. , .. en de wind.... 't Werd een inwendige optelling
der dingen, meer niet. Neen, hij kon niet, dat wist hij
immers ? Woorden zouden niet weer komen, nooit weer en
nooit weer zou hij iets gevoelen, dat naar bewondering
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zweemde, de zalige bewondering van vroeger, neen de valsche,
de onware even valsch en onwaar als zijn woorden. Niemand
had gesproken tot de brandende woorden. De een had
gezegd, dat ze belachelijk waren van gewilde bijzonderheid,
een ander dat hij overdreven en onmatig was, een derde,
had in allerlei verwarde betogingen weer zich zelf dan hem
verdedigd en een vierde had hem verteld, dat hij al was,
waar hij wezen moest. Pat laatste had hij 't dwaaste
van alles gevonden. En Been had eerbied getoond voor
zijn ziel, ze waren er over heen geloopen met lompe stappen.
Pat degenen, die den gloed van zijn ziel gevoeld hadden
in de nog onhandig e citing, joist uit eerbied konden g ezwegen hebben, bedaeht hij niet. Hij voelde uiets dais
een g renzelooze v erwarring, hjj wist niet meer wat hij was,
wat hij kon en xi iet kon. Alles om hem been g i.ng draaie.n,
of niets weer vast stond, of 't heelal door elkaar scharrelde,
zonder dat het eig en lij k wise waar en hoe. Hij wist niet
meer wat goed was, wat kwaad, hij wantrouwde de gevoelens
in hem, hij kon het echte niet meer onderkennen van het
onechte, 't was of alles precies het teg engestelde was, van
vroeger, of hij altijd op zijn hoofd gestaan had en nu, op
zijn beenen terechtg ekomen, pas zag, hoe de garde eigenlijk
beschouwd m oest worden, of had hij vroeger op zijn beenen
gestaan en stond hij nu op zijn. hoofd :' Hij had het niet
geweten ; alles duizelde weg en nu was hij star en stijf,
dood en toch niet dood, levend en toch niet levend. Daar
stond hij nu en o, dit land, dat hij zoo had lief gehad, ook
dit sprak niet het woord van verlossing. In zijn heftigste
zielepij n had hij g esm eekt om onverschillig heid, nu in zijn
verstarring staroogde hij naar smart, levende pijn als naar
iets onbereikbaar heerlij ks. Dat was het eenige, wat hij
begreep, dat smart beter is dan verstarring . o nog eens
to kunnen snikken als in den avonddauw op dien Augustusavond ! De brand had uit, vaalheid en doodschheid lagen
over zijn uitgebluscht levee.
Hij kon niet meer staan, zoo doodelijk, doodelijk moe.
Hij ging tegen den dijk aan liggen, vroeger gaf dat rust,
nu niet meer, 1e aarde nam hem niet vertrouwelijk op, hij
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vertrouwde niets meer en nets hem. Zee- en bloesemgeur
zweefden over hem, vruchteloos streelden ze hem, hij bleef
onvermurwbaar.
„Mijn God !" zei hij, die oude kreet, waar de menschen
toch altij d toe terugkeeren, als zij zich zelf niet weer kunnen
helpen, oude bekentenis van afhankelijkheid. Voor D i gnu s
was het de bekentenis van stumperige of hankelijkheid..
„Help me toch."
Stil ging hij praten in zichzelf, vreeselij k logisch
redeneeren.
„Ik wil waar leven, ik heb onwaar geleefd, omdat ik
me zelf zoo bij zonder vond en 'k ben maar gewoon. Nu
wil ik gewoon leven, net als al die anderen, die ik veracht
heb, ik ben den Nunn er. 'k Wil gedwee zijn, 'k zal hun,
genoegens waken tot de mijne, hun smart tot de mijne..
Ik wil niet weer vliegen, ik wil loopen."
Pat was een besluit. Maar 't maakte hem niet auders
en 't schon k hem geen verlichting.
Hij stood op en ging loopen, al maar loopen. Rumoerige stemmen schrikten hem op. Eern groote Jan-plezier
rolde aan, opgewonden jongelui, die hij wel kende, wuifden
hem toe.
„Ga je mee P" vroeg een uit gekheid.
naar een dorpskermis !" gilde een ander.
„Ja, ik ga mee," zei D i g n u s kalm.
Er ontstond een stilte, alsof ze alien voelden, dat er
jets gebeurde. Even was 't maar stil, toen werd hij met
groote uitbundigheid in 't rijtuig geheschen. En daar Bing
het peen, D i g n u s zou komen, waar de beschaving van zijn
ziel en zijn aesthetisch gevoel hem altijd voor bewaard
hadden; tot groote ergernis van degenen, die nu zijn
kameraden waren : gentlemen zonder intellectualiteit, mannen
met goedkoopen twijfel en even goedkoop cynisme. In 't gedraai van drie abominable orgels door elkaar, in de stroomen
bedorven lucht, die hingen over de kermis, onder 't getier
en plomp gestamp van dronken boeren, van gillende
vrouwenstemmen, onder 't uitzinnig gehots van een massa
menschen met roode gezichten van onder glimmend zwarte
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hoeden en blanke fijne kanten mutsen, waar blauw doorheen
schemerde, bewoog D ig n u s zich, zonder verzet.... maar
jets in hem bleef stijf toezien, nuchter controleerend.
't Was of voortdurend iemand met saamgeknepen lippen
en oogen zonder eenig verwijt hem aanstaarde. Hij was
zoo gewoon to zwijgen, dat het hem niet eens bewust
werd, dat hij zelf geen woord zeide en zelf stond to staroogen. Toch ongenaakbaar.... Een wilde hem dwingen
to drinkers, toen sloeg hij hem 't glas nit de hand en
ineens in een ontzettende walging vloog hij weg, alleen
door den avond. 't Was grauw geworden, de lucht grijs
en de weiden waar hij doorheen liep, waren vochtig en vol
killers nevel. Hij g leed nit over een slak, een van de vele,
die overal kropen. IDaar zong Been krekel, daar zong Been
boom en 't was of de bloesems niet meer leefden. Hij
liep maar door of hij achtervolgd werd, dwars door de
kille weiden en de slijmerige slakken. En 't was of in
hem jets wegzonk, als een dood lichaam in 't water.
De gordijnen waren neergelaten voor de zon, de luchtstroom door de open ramen bewoog hen peen en weer.
D i g n u s lag in een stoel en keek naar de schaduwen van
zwaluwen op 't lichte g ordijn. Hij hoorde hen kwetteren.
Spelend met het gordijnkoord trok hij er aan ; een stroom
herfstlucht kwam naar binnen en op den rand der vensterbank kwamen twee zwaluwen zitten. D i g n u s zat neuriend
to turen naar de warmte van Naar kleur en de fijne, bewegelijke kopjes. Van Naar warmte en fijnheid ging jets
nit, dat zijn hart roerde. Kwetterend vlogen ze . weg,
kwetterend, kwetterend. Neurien en geroerd worden over
zwaluwen! Voor eenigen tijd zou dat niet gekund hebben.
Maar daar was iets gebeurd, nu al een jaar geleden bijna,
jets, waar hij van droomde met een diep genot, iets, dat
hij telkens weer liet gebeuren in zijn verbeelding : een
zeiltocht, een troep j onge menschen op een aak, een
fleurige bende op 't donker geteerde schip, dat omringd
van smijdige kransen schuim door 't heldere water, door
de warme Septemberlucht ging, de wind in de bruine
O. E. II 11
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zeilen. En onder de vroolijke, prettige gasten, ern meisje,
waarvan de oogen altijd zochten in de verte. Hij had
Naar gezien, v6br hij een der anderen zag, zij dwong hem
er toe, zonder dat ze 't wilde of wist. Zij bewoog zich,
of ze niemand aanraakte, of ze een prinses was, die wel
even mee wilde doen aan een genoegen, dat Naar ongewoon
was. Hij, al sedert een paar jaar bezig gewoon to worden,
al was 't niet meer met behulp van dorpskermissen, hij,
nog altijd stoetelig tusschen pretmakende menschen, voelde
het dadelij k : bij Naar hoorde hij, niet bij de anderen.
A11een door to zijn, die ze was, deed ze hem dat begrijpen.
Samen hadden ze op de voorplecht gezeten. Water en
schuim sloeg daarover, daarom wares ze er alleen.
„U zult nat worden," had hij gezegd ; en zij, met een
glimlach Naar gezicht naar 't schuim keerend :
„Goed."
Ze zwegen en luisterden verstrooid naar de gesprekken
der overigen, die in 't open ruim op planken zaten met
bungelende beenen. 't Ging over een dillettanten-comedie,
waar dwaze stukken zouden vertoond worden.
„Gast u ook ?" had hij gevraagd.
Toen had ze hem zonderling aangekeken, en gezegd :
^^Ja »
„Waarom ?"
„Omdat ik me amuseeren wil."
En Coen, ja, toen was het een zaligheid geweest.
Verschrikt had ze hem aangekeken en daarna was er
meelij in haar oogen gekomen, heel duidelijk zeiden die
oogen het: „wat moet je pijn hebben, om dat to zeggen
en
zóó to zeggen."
Hij verfoeide immers meelij ? Maar haar medelijden
kwam als een streeling over zijn ziel. Hij had wel willen
zeggen, dat hij niet gaan zou, maar hij durfde niet.
„Zeg ereis," had een stem uit het ruim geroepen,
„zit je daar als schrijver gedichten to maken op't mooie weer ?"
Hij had nets geantwoord, landerig, dat ze 't nu Loch
moisten en dat ze 't nooit geloofden, als hij beweerde, niet
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meer to zullen schrijven. Hij zag haar aan, snel wendde
zij Naar blik af, maar hij had het Loch gezien : zij had bij
zich zelf vastgesteld, dat hij landerig over die opmerking
was. En voordat hij 't eigenlijk moist, had hij gevraagd :
„Hebt u mijn boek gelezen ?" Ze knikte. En nadrukkelijk
had hij laten volgen : „en hoe vondt u het ?" Toen had
zij gezegd : „'t Is moeilijk to spreken over een boek, waarin
een ziel Brandt." Ze was doodelijk verschrikt opgehouden.
Hij wist het, hij had Naar een oogenblik beheerscht, weer
zijn blik dan zijn Loon had Naar gedwongen. Daar bloeide
een blijde teerheid voor haar in hem op.
,, unt a niet n+ eer zegg en," hul hij g esmeekt, want
ieder woord zou lafenis zijn.
Ze begon aarzelend, onwillig.
„De critieken moeten u pijn gedaan hebben indertijd,
maar dat vas uw schuld, a hadt dat boek niet de wereld
in moeten zenden ."
Toen, heel eenvoudig en rein, ontmoetten hun blikken
elkaar en ze ging spreken, of ze tot zichzelf sprak.
„'t Is mooier na een pijniging to zeggen : het deed pijn,
dan mensehen om je keen to verzamelen door je kreten
en hen ieder pijnlij k trekj e to laten zien, dat het gezicht
verwringt."
„Waar blijft dan de kunst P"
„Dat heb ik ook wel eens gedacht, nu zie ik het
kreten en pijnlijke trekjes heel mooi copieeren is een kunst.
Van nature mooi schreien en mooi wringen is een gave.
Maar 'k houd van die kunst, die ontstaat door 't zich oplossen van den schrijver in zijn onderwerp, hij is nergens
en overal ; zijn kunst raken we aan, juist of we ooze hand
in water steken, dat gaat bevriezen ; overal voelen we
kristalletj es, vatten kunnen we g een, kristalletj es van persoonlijke ervaring."
Hij bleef haar maar aanzien.
„V'oor die zelfoplossing is de grootste kunst noodig,
die bestaat : to leven... de levenskunst."
„Ik ken niets, ik heb niet genoeg, om to geven," had
hij gezucb.t.
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Haar oogen, die ze langs de groene oevers had later
gaan, vestigde zij weer op hem en daar las hij: „ik geloof in je."
„Geven, wat men heeft. 't Is soms heel hoogmoedig,
niet to willen ge ven, wat men bezit, omdat een ander toevallig weer kan wegschenken."
Zij stood nu rechtop, blond tegen de blauwe lucht,
zooals sours blonde korenhoofdj es staan, dacht hij.
Kalm had ze zich van hem afgewend naar de anderen.
Maar er was jets onverwoestbaars tusschen hen gekomen.
A is ze elkaar aanzagen, was 't hem, of zijn ziel uitrustte
bij de hare, alleen maar doordat ze in zijn nabijheid was,
help ze hem.
Al bijna een jaar geleden was dat alles, en nog altijd
liet hij het weer gebeuren in zijn verbeelding, fu ook weer,.
nu hij zat to neurien en naar zwaluwen to kij ken.
De herfstlucht was onweerstaanbaar, hij ging er zich
in dompelen. Daar waren ze, de weiden, en daar was hij
weer, ja daar was hij weer.
Om de huisj es rankte de roode wing erd, bloeiden de
warme herfstbloemen, die de blankheid niet kennen van de
Iente, de weelderigheid van den zomer niet, maar de diepte ;
de phloxen, de dahlia's en leeuwebekken, de paarse koolen,
in hen alle was een tint, die men niet vindt v66r den
herfst. De weiden waren vol vreedzame stralen, de olmen
deunden, : dat er iets voorbij was en 't licht was nooit zoo
stil geweest als nu. Het maakte de kleuren zoo fielder:
't rood en groen van een driewielskar met koperen kannen,.
die de roode wielen door 't Bras rolde ; het bruin van 't
kleine paardj e erv6br ; de Witte muts van de boerin, die
op en veer hotste op de kar naast den boer, die stevi.g
mende ; Naar klaarblauwe schort en de roode, gekruiste
doek ; het vee, dat de kar tegemoet liep in een beweging.
Dig nu s voelde groote blijdschap enkel om al die
kleuren en dat stille licht. Hij zag weer en voelde weer.
Zij had hem zien geleerd, enkel door vbbr hem to verschijnen. Uit Naar hoogte was zij neergevallen als een ster,
een lichtstreep achterlatend door zijn valen hemel. Zij zelf
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was and erg egaan in verten, hij had Naar nooit weer gezien.
Maar zijn oogen hadden den glans bewaard, die had gestraald over zijn doodsch levee, bewaard voor eeuwig. Al
het uitgebluschte en starre had zij opgeroepen tot leven
door den enkel woord : „ik geloof in je". Zij behoefde
volstrekt niet in hem to gelooven, ze had ook maar niet
zoo wat gezegd, hem wat wijs gemaakt, zij geloofde in
hem en hij m oest Naar geloof aanvaarden, want hij g eloofde immers alles van Naar? Pit was wel het wonderlij kste in zijn leven, dat hij g ered werd door geloof
zijn geloof in Naar en Naar geloof in hem. O zij! ze
moest wel altijd boven 't levee gestaan hebben, nooi.t die
•doodschheid gekend hebben van de krochtige diepten ; voor
hair moesten wel altijd kleuren en licht geschitterd hebben
zij kon de uitblussching niet kennen : dat was de nalveteit
van zijn vereering.
Ales in hem had g ewacht op haar om to gaan bewegen
en to roepen om beweging, d. i. arbeid. En hij liet alles
in hem bewegen, eerst als dol, nu sedert kort kalm in
vaste orde en forsehe lijnen. Zijn gezond bewegende ziel
had lief, al wat des levens is, het zienlijke en 't onzienlijke,
waarin het zienlijke worstelt. Zijn wetenschap had hij lief,
van wie hij g eeischt had, wat ze niet geven kon: openbaring,
en van wie hij versmaad had, wat ze wel kon schenken :
kennis van der dingen pracht ; de natuur had hij lief. .
„en de aarde brengt van zelf vrucht voort" . . . dat „van
zelf", dat was het aanbiddelijke en de schoonheid der
vrucht was het genot, de frissche blijdschap ; de menschen
had hij lief, omdat hij niet moor eischte, maar gaf, en in
verbazing vond, dat geven zaliger was en dat men lief heeft,
aan Wien men geeft ; zijn eigen wezen had hij lief, den
band, die zijn wezen verbond aan het wezen der wereld en
dat wezen zelf, alles had hij lief in totaal vertrouwen. Hij
vertrouwde alles en alles hem. Hoe heerlijk was de aarde,
hoe heerlijk de hemel, hoe verwonderlijk het zichtbare, hoe
verwonderlijk het onziienlijke. Daarginder lag eon plan, een
van die plotselinge, met riot omzoornde plassen van het lage
land bij de zee. IDaar boven zweefden vogels, grauw als de
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aarde, wanneer ze neergestreken zijn : onaanzienlijke kieviten.
zeggen de menschen en gaan voorbij. Waarom zien ze niet
opwaarts, want als de vale vleugels zich ontplooid hebben,
dan openbaart zich het verborgen wit zoo stralend, dat het
doodsche dek diep en glanzend wordt.
Daar ginder lag een Alas in de zon, een vlucht vogels
zweefde er over, of er glinsterende waterdroppels ui.t
den hemel vielen. En over de weiden kwam een vreemde
klank, dien de vogels leerden van 't water, dat ze lief hebben
en altijd zoeken, altijd dezelfde klank, waarvan ze niet los
kunnen worden, omdat zij hem leerden van een, then hun
ziel liefheeft. Ads zonnige weiden, als grazige velden, zóó
was Di gnus' ziel. Onhoorbare beweging, zich verliezend
in oneindigheid, ging over zijn landen, liedj es deunden als
wind in boomen, deunden van wat voorbij was en van wat
gekomen was, deunden, deunden.
En hoog, rustend op de onhoorbare beweging, een
vlucht gedachten als schitterende waterdroppels, neergevallen
nit den hemel.
Goes, 1902.

VERZEN
VAN

POL DE MONT.

PRAELU Df U M.

„U streelen wilde ik, heel stil u streelen,
uw weedom weren, uw wonden heelen
heel zacht van hand...;
met lavelippen uw slapen koelen,
met teere toppen van vingers voelen
't geslagen harte, hoe 't klopt en brandt !..."
Voor mij de weelde dier zoete woorden ?
Voor mij die wonne als van harpakkoorden ?
Ach ! is 't Been schijn ?
Voor mij die balsem van 't zoetst beloven ?
Zal 'k nogmaals hopen, nog dens gelooven,
noch Bens herleven tot lust en pijn ?
Gekluisterd zat ik in hooploos duister....
Hoe baadt op eens nu in zonneluister
mijn duffe krocht ?....
Is dat.... genezen ?
Ik adem weder !....
O zeg, wie zijt gij, o wonder wezen,
die dat vertu ocht ?
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zeg, wie zijt gij, o zachte vrouwe,
gij, die niet vraagde, waarom in rouwe
'k gebogen zat ;
die kwaamt tot mij, als gedaald van boven,
als lentebloesems in dorre hovers,
als geur uit rozen en licht op 't pad ?....
o

Zoo kom dan, Lente, zoo straal dan Zonne !
Keer weer, o Liefde, met wee en wonne,
met nacht en glans!
Want zie in 't purper gran 't hoogst verlangen
mijn hart gloeit open, om u to ontvangen....
vul het gansch.
Kom

T E L E PATH 1 E.

Mijn kamer is zoo stil, zoo stil,
daarbuiten staat de nacht zoo stil,
dat ik het donzen wiekgetril
hoor van de vliedende uren.
Mijn lamp is lang al le^ggebrand,
al 't pout van d'haard tot asch verbrand,
en 't maanlicht, als een geestenhand
strijkt, bleek, langs raam en muren.
Mijn kamer is zoo stil, zoo stil,
de straat zoo stil, de stad zoo stil;
't is, of iets heerlij ks komen wil,
of iemand wacht daarbuiten....
Maar 'k waag het niet, om op to staan,
naar dear of venster heen to gaan ;
roerloos, in 't roerloos licht der maan,
hoor 'k verre treinen fiuiten !
En plotsling, als een veertj e licht,
wuift mij een adem in 't gezicht,
en huivrend sluit ik de oogen dicht,
vol wonderzoet verlangen !
En zusterzacht en moederteer
niet meer
legt, als een kinderwang
Loch drukt zij mij !
een hand zich neer
op elke van mijn wangen....
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o ziele-ma_agschap wonderbaar !
o Liefde, almachtig Toovenaar :
twee menschen smachten naar elkaar
en niem and voert hen reader!
Gij, Toovnaar, dien men Minne heet,
dempt tijden-lang, afstanden-breed,
en eer nog de een van de ander weet
voert gij die twee to gader !
Mijn kamer is zoo stil, zoo stil,
de straat zoo stil, de stad zoo stil,
dat ik het donzen wiekgetril
poor van de vliedende wren!
o Lief, zoo ver en toch zoo bij,
ontstolen mij en t6ch van mij,
o! dat uw ziel mijn ziel verblij',
zoo lang deez' nacht mag duren !

KOM - EERST JE HANDEN t

eerst je handen,
Loin
je mooi-kleine handers,
je melkwitte handen
zoo fiju en broos,
je lief-lieve speelhanden,
je weeke streelhanden,
je zachte heel-handers
Frisch-koel als een roos.
Heel in de mijne,
heel tusschen de mijne,
als vogeltjes kleine,
gevangen, Loch vrij,
z66 wil ik ze houden,
z66 wil ik ze warmen,
z66 wil ik ze voelen
heel
heel van mij !
je hoofdj e,
En dan
je kinderhoofdj e,
je sprookj esmooihoofdj e
zonneblond ;
goud
je hoogrein voorhoofd,
je bloemige wangen,
je kin en je ueusj e
je mond !
en je mood,
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Heel aan mijn boezem
moet je het leggen ;
heel in mijn handers,
waar 't in v erdwij n' ;
dat ik het voele,
dat ik het hebbe,
blij
'k mag zeggen :
dat
„Mijn — eindlijk mijn !"

PARADIJS-MORGEN,

De morgenvanen wapperden nit
op al des hemels vesten,
g oud en rood in het Oosten, purger in 't Zuid,
wit en blauw in het Noorden en Westen.
De klaarte stood, als een stolp van g oud,
wijd over het wijde Zoningenwoud
met zijn duizend heuvels en dalen.
Als wierookwalmen vbor een altaar
zweefden nog nevelen pier en daar
doorboomd vans zonnestralen !
En zoo wijd het woud zijn webben weefde
van groeiend g eblaart en groen,
was 't plots, of het kleinste kruidje beefde
van een alles-doorvlammenden zoen ;
was 't plots, of door die zee van loof en blaren,
Gods louterende adem kwam henegevaren
en wuifde ons, armen in 't gezicht .. .
Toen, in het bovenaardsche licht,
dat ons omstraalde van alle zijden,
sprak ik tot U: ,,Lief! Laten we ons verblijden !
Voelt gij 't niet obk ? Gezegen d is ons Mm:
Gods adem blies haar leven in !"
Ons lippen sloten zich op elkaar .. .
Weer was in 't Eden Gods een zalig menschenpaar.
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eindlijk
weet ik het, gij koninklijke Vrouwe,
Nu
die opgingt, onverhoopt, een goude Zon van Min,
hoog boven 't leven mijn ! .... Gij zijt de vonkelblauwe,
de laaielichte Lent, en 'k sta er midden in!
Bloeit gij niet alle uit mij, gij blanke lentebloemen.
drijft ge uit mijn reinste zelf uw milde ranken niet?
O wordenswonne, met geen woord to noemen,
als 't hart, verj ongd, in louter knoppen schiet ... .
Klinkt gij niet alle uit mij, veel dvuld'ge vogeltalen,
die lierhalt in de lucht en sprankelt over 't veld ?
-- O dichtensweelde, waar geen weelden 't ooit bij halen,
als heel de ziel, vernieuwd, tot melodijen smelt.
Gaat gij niet op uit mij, goudglanzend hemelwonder,
lacht uit mijn lichtend zelf uw licht niet, zonnelach ?
Het nachtlijk duister ging voor eeuwig onder !
In Iiefd' herleef ik .... Liefste, is 't heusch dag ?

AVON DSTEiViMiNG.
En buiten treed ik in den stillen nacht
als in een dom met blauwkristallen muren,
waardoor een krans van zilvren sterrevuren
melkwitte stralen zeeven, wonderzacht.
Als zoenen zwoel van weeken vrouwemond
wuift mij het luwtj e lauwe geuren tegen ;
uit schemerzwart van dichtomloofde wegen
ademt een vlierboom balsemroken rond.
En plotsling glij dt, een lichtend gouden staf,
een manestraal langs haaggewas en boomen,
en in een waas van blanke neveldroomen
ligt heel de gaarde stil gelij k een g raf.
En 't is zbb stil, z66 wind- en looverstil,
dat, van den vijver, waar twee zwanenparen
als blanke scheepj es door het duister varen,
luid hoorbaar wordt het rimplend golfg eril . .
o nu bij mij ! Nu moest gij bij me zijn ... .
o thans uw mond en al zijn wonnekussen !
o thans uw stem, om zacht in slaap to susses
mijn bittre zorgen en mijn wrange pijn !
o thans bij mij ! ... Waar zijt, waar blijft gij thans?
Mijn lippen, o! zij gloeiden nooit als heden !
Mijn hart was nooit zoo vol van tranen en gebeden,
nooit straalde nog mijn oog met zachter glans.
Heil van mijn Neil! Bunt ge, op de roze wiek
van 't zoetst verlangen niet pier hene zweven,
dat we, al wat slaapt rondom, wijding en stemme geven
met onzer zielen heerlijkste muziek P .. .

WI LDE PAPAVERS.

Ads fonklende droppels zonnebloed,
als droplende vonken zomergloed
staan tusschen het rij peed koren,
wilde papavers to gloren.
Zij vlammen langs elken hagekant,
zij vlammen op elken bekerand,
zij fonkelen heinde en verre
roodbloedige sterre bij sterre !
Zij flonkren in 't koren, zij vlammen in 't gras,,
zij vlammen in 't spichtige, teergroene vlas,
van den eenen hemel tot d'anderen,
van Brabant tot wijd ginds in Vlanderen !
Van als de zon het oog ontluikt
tot, ver in 't West, ze in het water duikt,
in 't zevenkleurig schijnen
zijn 't louter berils en robijnen.
En wiekt dan even een luwtjen aan
en vaart het over gras - en graan
de bloemen wiegewaaien :
't is of heel 't land zal laaien !
Dan is het glom als een loopend vuur,
een flonkergevonk zonder rust of dour
dan wordt bij het waglend gewiegel
elk blaadje tot een spiegel...
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O bloemen in den Juligloed,
gij bloedende vlammen en roodvlammend bloed,
bloeit en gloeit in mijn gezangen,
als mijn rood verlangen !
rood
Veel beter zijt dan bloemen gij!
Niet uit den killen grond, uit mij
ontsproot gij alien, alien,
bloedroode duizendtallen !
Mijn hart diende u tot akkerland,
znijn passie heeft u rood gebrand :
Liefde, die nooit zal welken,
bloeit en gloeit in uw bloedroode kelkeu.
I Juli.

O. E. 1I 11
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Een herinnering aan Paestum
DOOR

C. M. VISSERING.

Vaal grijs van kleur, met gras en onkruid begroeid,
staat de geweldige stadsmuur van Paestum, als een opgewerkte heuvel van bestoven groen, om de antieke stad.
De Porta della Sirene, een grijze opening in 't verweerde
Steen van den muur, geeft toegang tot de afgesloten ruimte.
Achter de poort met 't Sirenen-basrelief, strekt zich
de weg, in den lijn met de zee, van Noord naar Zuid ; een
breede witte streep, door een vaal groen landschap. Woeste
windvlagen wolken 't witte wegstuifsel op tot hooge kolommen van stof.
Links aan den weg, tegen den begroeiden muurheuvel,
staat een osteria ; een vierkante houten loods, zonder yensters, met een open beschot tot ingang. In 't duister van
de diepte der keet gloeit een kolenvuur, en in den rooden
schijn van 't vuur, zitten vier kerels to dobbelen.
Op den weg nadert langzaam een eenzame ezelrijder;
zijn wijde almaviva waait breed uit in den wind; de groote
flambaar is diep op den behaarden kop gedrukt, en een
slip van den mantel over den linker schouder geworpen,
't gelaat tot over 't oor dekkend tegen den snerpenden
tocht van over de bergen. Hij rijdt voorbij, en wordt een
zwarte stip in de stof kolommen van den witten weg.
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Een kleine jongen duikt op uit de struiken achter de
loods. Hij steekt den weg over met twee kleine zwarte
biggen aan een touw. 't Bloote lijfje van den kleuter is
zichtbaar door de scheuren van zijn hemd, dat met een
lange punt n eerhang t uit den open achternaad van 't wij de
broekje. Langzaam verdwijnt de kleine zwijnenhoeder aan
den overkant van den weg, in 't hoogg epluimde net, achter
den tempel van Ceres.
Uit de osteria komen twee oude manner; bandietentronies op uitgeteerde lichamen. Zij bestijgen met hun
beiden eels ezel, een afgeleefd dier, en zeulen den weg af.
Dm oneindige e^ zaamheid, in ee rz kcal dor dooci land,
net ver in 't Westen een lang e Witte lijn van g lanslooze zee.
Zoo lag de landstreep van Pesto voor mij, op een
somberen winterdag ; eii in de grootsche, dorre, overweldigende eenzaamheid, stonden de drie tempels der Grieksche
oudheid.
De tempel van Neptunus, massaal, statig, reuzengroot ;
de zuilen krachtig geel g ekleurd, de goudk] eur der eeuwen,
door 't tilt der zee er met striemende stormvlagen overheen gezwiept en met zeng ende zonnestralen ingegloeid.
Daar naast de Basilica, rijzig opgaand naar den strakken
hemel. Niet zoo grootsch, niet zoo statig, als de Neptunustempel ; de mindere in ieder opzicht, maar slank van vorm
en teen van tint; stilgrijs van kleur, als 't enkele wolkje
aan den vag en verren horizont, in 't paars verschiet van
rotsen.
veel vender, tusschen 't doorzichtig groen van wuivende
rietpluimen en stille olij ven, de tempel van Ceres; de
kleinste, de meest bevallige der drie ; eenzamer nog door
den afstand en misschien mooier door 't alleen staan.
Lang g eleden had ik over de tempels van Paestum
gelezen. Een korte schets met enkele woorden aangegeven ;
dock in de verbeelding had zich de voorstelling uitgewerkt
tot een sprookj e van schoonheid.
De tempels waren g elegen in een bloeiend bed van
bloemen ; van Wilde rozen en acanthus en hooggroeiend
varenkruid. De hooge tempelzuilen glauzend in zonlicht,
t1
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tegen 't trillend blauw van den zuidelijken hemel. Op een
der trappen van den Neptunus-tempel zat een jonge vrouw,
met een mooien bambino; de vrouw had een rood zijden
doek om 't prachtig hoofd gebonden, 't kind was naakt
een heerlijk stuk jong leven op de eeuwendragende oudheid_
der tempels.
En nu zag ik voor mij, dit eindeloos verlaten land.
Een droom van verdorring en grijsheid, met de overweldigende werkelijkheid der Grieksche bouwwerken. 't Bestoven
groen en 't ritselend net, rustloos gegeeseld door razende
stormvlagen ; een wijden strakken hemel vol stil witten
glans, boven de verbij sterende eenzaamheid van een gl ootsch
landschap, met verre horizonten van paars-grauwe rotsem.
en een lange grenslijn van kleurlooze zee.
En tegen een van de Dorische zuilen der Basilica,.
stood een klein meisj e geleun d ; een arm bleek bedelkind,,
in een zwart geruiten lompenjurk, met een vaalbruinen
omslagdoek om 't hoofd ; bibberend van koude en bedelend_
om een stuk brood.
En in wijden kring om de tempels peen, jaagdeu in
durende onrust, drie huilende hongerige honden ; groote
dieren met schonkige schoften, uitgemergeld als 't kind, en
even als zij, azend op afval.
Dit is mij m beeld van Paestum!
En naast 't wondere sprookje van schoonheid der verbeelding, is gekomen deze machtige herinnering aan d&
somber grootsche werkelijkheid.

Uit het Rijk der Tonen.
(Van en over Peter Benoit.
DOOR

Dr. J. DE JON(.

Toen P e t e r B e no i t met vorstelijke praal was ter
narde besteld, ontbrandde er geen openlijke strijd om zijn
nalatensehap, zooals em die van B r a h m s. Ook bleek het
niet na de eerste uitbarsingen van droef heid en uitingen
van roues, dat zijn yolk hem vergat, of dat zijn leerlingen
zich niet weer om zijn nagedachtenis bekommerden : getuigen
de vele uitvoeringen van zijn voornaamste scheppiD gen die
werden, of nog worden voorbereid ; maar er schijnt wel
iets to haperen aan de verwezenlijking van dat plan, waardoor men B e n o i t 's aandenken het meest en het best kan
eeren, de uitgave zijner werken. In verschillende steden
van Belgie hadden zich daartoe comite's gevormd, men wilde
niet alleen een monument oprichten, maar ook de composities en geschriften, de eersten grootendeels nog onuitgegeven, de laatsten zeer verspreid, vereenigen en in druk doen
verschij nen. Thans is het weer dan anderhalf jaar geleden
dat B e n o i t stierf en men hoort er slechts nu en dan van.
Van tijd tot tijd komt het bericht van nieuw gevonden
composities, van planners tot publiceering van een of weer
werken, maar van een vast en uitgewerkt plan is nog niet
veel gebleken ; een algemeene oproeping ook tot de Noord-.
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Nederlanders, Wier medewerking Loch wel niet zal worden
opgegeven, verscheen nog niet. Het is alsof men
moeilijkheden stuit, die men niet had voorzien, moeilijkheden niet alleen van financieelen card. Van een uitgave
van B e n o i i s geschriften was al jaren vbor zijn dood
sprake geweest. Hij zelf sprak er mij reeds over Coen hij
naar Den Haag was gekomen, voor de uitvoering van zijn_
laatste oratorium De R ij n, door onzen N i c o 1 a i met zooveel
pieteit voorbereid. En Coen ik het genoegen had bij gelegenheid van een letterkundig congres to Antwerpen kennis
to maken met B e n o i is trouwen vriend J u ii u s S a b b e,.
meende ik dat die uitgave aanstaande was. Het m octet wat !
B e n o i t had met vele groote geesten gemeen een zekere
achteloosheid en slordigheid. Het was niet gemakkelijk
hem iets uit de han den to krijgen en in zijn chaos van
papieren en noten orde to brengen. Men behoefde hem.
slechts to hebben gezien, om het even op straat of in zijn
studeerkamer, om den indruk to bekomen dat B e n o i t Been
man van zaken was en vermoedelijk is dan ook de regeling
zijner nalatenschap voor hen, die daarmede waren belast,
allerminst een sinecure geweest. Huiselijke omstandigheden
droegen er toe bij die regeling moeilijk to maken. B en o i t
was getrouwd, maar zijn huwelijk was niet gelukkig geweest en
hij leefde jaren lang van zijn vrouw gescheiden. Geen zorgzame
echtg enoote had alzoo den kunstenaar het levenspad geefiend. Zijn echt was niet door kinderen gezegend en Been
liefhebbende zoon had vromelijk bijeengegaard en gehouden,,
wat des vaders hand had neergeschreven. Gelukkig vond
B e n_ o i t oprechte vrienden en vriendinnen die zich zij ner
aantrokken, hem zooveel mogel ij k een gezellig thuis verschaften en hem verzorgden als hij ziek was.
Terwijl men nog altijd eenigermate in het onzekere
verkeert omtrent B e n o i is geschriften, heeft mej uffrouw
A g n e s M e r t e n s to Antwerpen alvast een heel klein_
brokske daarvan, de Vlaamsche brzeven, uit het Vlaamsche tijdschrift, waarin ze werden opgenomen, losgemaakt en afzonderlijk doers verschijnen. Zij vormen zeven-en-zestig bladzijden octavo, opgeluisterd door twee portretten van B e n o i
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uit de jaren 1860 en 1865 en door een reproductie van
een aan B e n o i t door de vrienden van Harelbeke geschonken
werk van den beeldhouwer T h a r e 1, bij gelegenheid van
het vij f-en-twintig jarig bestaan der Vlaamsche Muziekschool to Antwerpen. De helft van het boekske is gewijd
aan Harelbeke zelf, het stadj a waar B e n o i t werd geboren,
van welks ontstaan hij de legende verhaalt, in den wel wat
ouderwetsch breedsprakigen en gezwollen trant waaraan
wij den tijd- en landgenoot van Conscience herkennen.
Maar om de andere helft alleen reeds zou de uitgave van
dit boekske 1) welkom zijn aan alien die in B en o i t
belang stellen.
I
De Viaansehe brieven werden geschreven in 1885, to
Desselghem, een dorpje in West-Vlaanderen waar B e n o i t
einde Augustus op bevel van zijn vriend doctor V i c t o r
d e W a n d r e genezing kwam zoeken van een ongesteldheid,
die hem to midden zijner muzikale werkzaamheden bij de
wereldtentoonstelling to Antwerpen kwam overvallen. Zijn
oude vriend de gemeente-secretaris F r a n c o i s L o q u e t
had hem logies aangeboden en B e n o i t bleef eenige maanden
in het stille dorp, in den schoot der natuur rust vindend
en bekomend van kunstbeslommeringen. Eigenlijk zijn de
Bri even, die hij zich sedert lang had voorgenomen op to
stellen, voor een g root deel in drukken van de natuur om
hem keen, maar opgenomen door een kunstenaarsziel, die
van liefde voor zijn geboortestreek blaakte en daar zijn
schoonste werken schiep. B e n o i t kon mutatis mutandis
zeggen wat G r i e g mij eens schreef toen ik hem vroeg
waarom hij niet, met het oog op zijn wankelende gezondheid, een milder klimaat opzocht : „Mijn kunst wortelt in
mijne bergen". Die van B e n o it werd gevoed door de
rivier de Leie, aan Naar boorden sleet hij bij voorkeur zijn
1) Het Stempel op den hoek van het omslag „Werken van P e t e r
B e n o i t", met de bekende beeltenis van den meester, wekt de hoop dat
mej. M e r t e n s het niet daarbij laten sal.
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vrij en tij d, daar was hij samen met C 1 a u s, met G e z e 11 e,
met v e r r i e s t en verkeerde hij intiem met de natuur en
het landvolk. Een zijner biografen Hen d r i k d e Mare z,
heeft nit zijn kinderjaren de herinnering aan B en o i t mooi
weergegeven 1 ) : „Een man kwam door veld en weide, een
man dien wij, wreede kinderen, ietwat als een gek beschouwden, maar voor Wien we Loch geen vrees hadden.
Hij was hoog van gestalte, breed geschouderd, een machtigen
kop, achterover Beheld, het Naar wild hangend, lang tot in
den nek, de keel gansch ontbloot, een wilden kuevel en
baard, waar midden in een sensueele mood lachte, de kaakbeenderen scherp, de neus arendvormig. Zoo kwam hij door
het veld een paar blokken aan de voeten. Hij neuriede, hij
sprak luid op. Hij kwam van „Desselghem plaats" af, langs
het kleine kronkelende wegj e, dat dwars door de akkers
loopt naar den lindenboom, waaronder het kruis staat. Hij
lachte ons toe, terwijl we stonden to schudden aan den
pruimelaar van boer „den brouwer", had pret van onze
guitenstreken, nam ons hoofdj e in zijn handen, en wij waren
niet bang voor dien reus, die daar de muziek zong van zijn
heerlijk De Wereld in". . .
B e n o i t spreekt als dichter-musicus van de natuur om
hem peen, bij mooi weer, of bij regen en wind, bij dag en
bij avond. Ziehier een staaltje van zijn stijl: „Als de
avond is aan 't vallen, wordt het stifle dorp nog rustiger :
men hoort er om zoo to zeggen, de stilte, terwijl in de
velden een natuurconcert gaat aanvangen... Met het klankrij k geMaderte der populieren, door een zachten wind in beweging gebracht, vangt de symphonic aan. Het is een. eigenaardig geruisch, als het ware door de wrijving van kleine
zilveren bekkens voortgebracht.... De wind blaast met weer
kracht en een crescendo, een in sterkte toenemend gesuis ontstaat in de spelende kruinen der klinke-boomer zooals wij die
in onze kinderj aren noemden.
De krekel geeft de t2j d maat aan en zijn geliefd pri pre brengt rythmus en cadens
in de ruischende tremoo l der boomen. Heer „pachthof bewaker"
1) In

De Vlaamse School.

Juli 1901.
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steunt het maat-accent door een berry tour eerend . maar zacht
geblaf " ... .
Al wandelend, herdenkt B e n o i t met dankbaarheid
zijn „eersten leermeester van piano-forte, orgel en Gregoriaanschen zang" P i e t e r C a r ii e r, die in het „Damberd"
woonde, tegenover de kerk to Desselghem, later een
spanning". Van 1847-1851, in Welk laatste jaar hij to
Brussel bij Fetis, Bosse1et en H a n s s e n s ging studeeren,
kwam P e t e r twee of driemaal per week van Harelbeke
naar Desselghem wandelen om bij C a r ii e r les to nemen,
Wiens familie hem, evenals Carl i e r zelf, als „het kind van
den huize" besehouwde. „Gelukkige jaren ! Aangename herinneriug en ! .... Wie kan de oneindig e schakeeriug ev in
woorden uitdrukken, Welke in een .j onge ziel wakker schieten
bij het ontva» g eu eener voorbereidende kunstopleidin g,
het g edllrig levee in de natuur en het bewonderen van
heure pracht en kracht 7".... 1)
C a r ii e r ging vaak to voet naar Waereghel y ---- destijds bezat Desseighem nog geen „spoorwegstatie" om
daar den trein to pakken naar Gent en Brussel voor een
opera of concert. Thuis g ekomen, deelde hij dan zijn indrukken mede. Voor het jaar 1849
Peter was toe n 15
jaar had doze nog Been begrip van wat een „groot opera"
was. Het was in dat jaar dat hij, voor het eerst naar
F e t i s gaande om hem zijn composities to onderwerpen,
to Brussel en to Gent M e y e r b e e i s Prophi to hoorde. „Deze
kunstopenbaring werkte zoo geweldig op mijn frisch en voor
beg eestering vatbaar gemoed, dat i.k heden nog dien onbeschrjfelijken indruk even krachtig voel, als ontving ik hem
op dit oogenblik".
B e n o i t 's g astheer Lo q u e t was dichterlijk begaafd,
en stond in vriendschappelijke betrekking met de dichteres
lne vr. D a v i d V a n P e e n e 2) van wie B e n o i t eon zeer
maoi gedicht „Mijn dichterharp" gedeeltelijk citeert, en
met Hendrik Conscience. Met Loquet maakte Benoit
1)
2)

Brieve», blz. 13.

Een Zeeuwsche, die met den Harelbeker onderwijzer D a v i d,
later hoofdonderwijzer to Aeltre, trouwde.

786

nu en dan een wandeling; een geliefkoosde tocht was den
Desselghemschen kouter op, een veldvlakte iets naar den
Leie-karat toe, vroeger voor een deel Bosch, tusschen Harelbeke
en Vij ve-St. Eloi. Dit laatste dorp is de geboorteplaats
van C l a u s en B e n o i t componeerde tijdeus het verblijf
zijner „lieve ouders" aldaar De Oorlog.
Aardig is het B e n o i t, naar aanleiding van de zoogenaamde herstelling, „recte" verminkiug, van den alouden St. Salvators-kerktoren van Harelbeke, to hooren
doorslaan over het vandalismus op het monumentum antiquumg ebied, waaraan niet alleen bou wwerken, maar ook alle
andere kunstgebieden zijn blootgesteld. „Vat vernieuwt,
wat bepleistert, wat snijdt en verknoeit men niet aan
beelden, schilderij en, dicht- en toonwerken ! .... En dit
roekeloos werk wordt voorduren d gepleegd. Men verheft
zich wel eens pier en daar tegen dien onbegrijpelijken drang
naar vervalsching en verminking, maar bij de eerste gelegenheid voert „Vandaal" zijn werkje uit, en dan nog met
zooveel schijn van overtuiging en waarheid, dat men haast
denken zou, dat kunstwerken evenals mode personen aldus
moeten worden behandeld, om, volg ens de heerschende
„goesting van den dag" met zooveel to weer aantrekkelijkheid den toehoorders voorgedischt to worden". En hij
komt daarop nog terug als hij spreekt vaii Bavichove's
(schuin over Harelbeke) tamelijk vastberaden spitsen Loren,
die op Beveren's ietwat bont torentje „vriendschappelijk
staat to lonken, „hun klankliedjes tweestemmig in vrije
contrapunt-schrijfwijze over de lichte Leie-golfjes" wil
laten drijven en het bescheiden Wielsbeke's kerktorentje
„aan zijn sluimerende en droomende gewoonte" onttrekken.
Maar dat avondkleppend klokje verzekerde B e n o i t, dat
de Beversche en Bavichovische klokpartijtjes hem aangenaam,
ja zelfs zeer welkom zouden zijn, indien het niet vreesde
de opmerkzaamheid der „commissie" op zich to trekken.
Sedertdien wend ook het zeer oude torentj e op zijn beurt
verminkt.
De vader van B e n o i t was eenige jaren sluisineesterontvanger to St. Eloi-Vyve, aan den linker Leie-oever. Vlak
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daartegenover lag St. Baafs-vyve, waarvan de kerk boogde
op een orgel met twee klavieren. N e v e j a n s, later dirigent
van de Melomcanen van Gent, kwam daar als knaap dikwijls
kerkliederen zingen. De herinnering hieraan en aan het
Gent van vroeger, brengt B e n o i t er toe het to betreuren
dat de Regeering de onontbeerlijke toelage voor de „zoo
kunstontwikkelende als volksbegeesterende jaarljksehe muzikale feestelijkheden" terugtrok. B e no it achtte die voor
de dubbele Belgische toonkunst van het allergrootste belang ;
hun verdwijninb ware een ramp. De meerdere of mindere
volmaaktheid der zutvoering en was bij zaak ; het gold voor
hem een „zaak van grondbegi.n, van volkskunsteiseh, gestaafd
op het i'olkszr jn ei op het zielkundig nagaan" van de middelen om het yolk to beschaven en to verfijnen. Leeslust
bijv. ontstaat bij geen yolk a priori; hij moet g eprikkeld
en aang evuurd worden door het verwekken en in levee
houden van een gebied, waarop alien zich gezamenlijk aan
de bron van vaderlandsehe poezie en kunst komen laven.
Het vlaamsche yolk zal clan alleenlijk een „lezend" yolk
worden als er meer nog aan zijn „natuurlijke verzuchtingen"
wordt voldaan. B e n o i t wij st er op hoe de g ansche g eschiedenis der Vlamin gen zich beweegt tusschen het tragische
wezen van het yolk; een kenmerkende
e1 het f
antithesis, maar die twee uitersten „sluiten zich innig to
zamen". Een reuzenvolk was eens dat yolk, met ziju schaar
van groote mannen op elk gebied, met zijn Kamers van
Rethorica, met zijn sehertseuden geest (getuige R e i n a a r t
de Vos en Thyl Uylenspieg el), zijn processien en
stoeten (vroolijke of sombere), zijn Belforten en Stadhuizen, zijn fiere torens, die nu eens vroolijke, dan weer
treurige maren verkondigden. En tusschen dat alles het
stifle huiselijk leven, waar 's winters na het verricht werk
rond den haard moeders vlaamsche kinderliedj es neurieden
en vaders de knapen krachtige volksliederen voorzongen .. .
Ret Vlaamsche yolk, dat zich zijn verleden herinnert en de
oude inborst heeft behouden en zal behouden, wil dan ook
eerst en vooral lezen in „reuzenboeken, met reuzenletters
gedrukt en met reuzenbeelden versierd". En waarom het
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verlangde niet geschonken ? vraagt B e n o i t. Waarom niet
overal volkslezingen gehouden mei oude en moderne
Nederlandsche volksliederen, choralen en madrigalen als
begeesterende begeleiding ? Men geve het yolk scholen,
„waar moedergevoel en moedertaal benevens vaderlijke
geestkracht worden geeerbiedigd en ontwikkeld kortom
waar ztijne ethische en esthetische wetten ten gronde liggen.
Men gunne het ook echte kunsttooneelen, Nederla-ndsche in
het Vlaamsche land; men bestrooie zijn grond nog weer
met Kamers van Rethorica en grootsche tooneelkundige ui.tvoeringsgroepen, ook muzikaal-dramatische. En dat bij di.t
alles de Nederlandsche tonge klinke !"
II
Zijn de V laamsche brieven een niet onwelkome bijdrage
tot de kennis van B e n o i t als auteur, J u ii us S a b b e's
In Memoriam, dezer dagen verschenen, geeft van den grooten
Vlaming een zeer aanschouwelijk beeld in zijn streven en
ook als mensch. Het boek houdt wel is waar niet alles
wat de tweede titel belooft. l) Van een geregelde biographie
is Been sprake en blijkbaar is het niet „aus einem Guss"
geschreven. De toekomstig e biograaf van B e n o i t zal het
evenwel niet kunnen ontberen. Het zij mij vergund voor
den lezers van dit tijdschrift een en ander daaruit to puttee.
B a b b e, zooals men weet B e n o i is alter ego, herinnert
dat er bij de grootsche uitvaart van den grooten Vlaming
iets ontbrak. Zij had nationaal moeten wezen, evenals die
van V e r d i; het voorstel daartoe had van de Regeering
zelf moeten uitgaan. Er was Been precedent zoo zou de
betrokken Minister hebben gezegd — dan voor den Staatsman
R o g i er. Hoeveel staatsliedeu gaan er wel in een P e t e r
B e n o i t, vraagt S a b b e. Bovendien was er wel een precedent : de begrafenis van Co n s c i e n c e. Geen Minister
woonde B e n o i i s begrafenis bij en daags to voren zaten
er twee to Doornik in het gehoor van den Franschman
1) P e t e r B e n o i t, zijn leven, zijn werken, zijn beteekenis.
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Ma s s en e t. En de Koning zond niet eens een brief van rouw-beklag aan de familie, of iemand om hem to vertegenwoordigen. Hoe geheel anders de Koning van Italie toen V e r di
stierf ! En B e n o i t stond hooger dan V e r di.
Natuurlijk blijft deze laatste volzin I) geheel voor rekening van den geeerden schrijver, die door zijn warme
vriendschap en door zijn geestdrift voor de Vlaamsehe zaak
misschien pier en daar wat ver g ing in zijn verheerlij king
van den doode. Hij is zelfs niet meer voldaan met de
uitspraak van L i s z t, die B e n o i t den R u b e n s der
Vlaammsche muziek noemde. Hij stelt B e n o i t naast den
to Keulen g eboren Antwerpenaar V o n d e 1, den to Sieg en
geboreri Antworpenaar B u b e n s en... den to Bonn geboren
Antwerpschen Brabander L o d e w ij k van Beethoven (hij
erkent evenwel kort daarna dat B e e t h o v e n boven alle
Brie staat). ook van dezen laatste zegt S a b b e, dat hij,
ondanks het toeval der geboorte, in zijn kunst Nederlander
was en bleef. Het komt er slechts op aan wat men order
Nederlandsch verstaat, dan wel onder Duitsch.... Volgens
S a b b e zweeft en vliegt de Duitsehe kunst. Dat zullen
niet velen beamen en evenmin wat S a b b e verder zegt:
„dat onze vier voormannen in de kunst (dus V o n d e 1,
R u b e n s, B e e t h o v en, B e n o i t) zich gedreven gevoelden
naar hetzelfde reuzenonderwerp ; de Lucifer van V o n d el is
schilderij geworden in R u b e n s' Val der gedoemden, muziektafereel in de Reldensymphonie van B e e t h o v e n en in den
Lucifer van P e t e r B e n o i t." Men weet dat met de
.Erou a iets anders was bedoeld.
Maar waar men met S a b b e gerust kan meegaan, dat
is waar hij zegt dat B e n o i is genie de synthesis is van
zijn yolk, van zijn scam; dat B e n o i t de meest Vlaamsche was
onder de Vlamingen der wedergeboorte. Hij toont ons B e n o i t
zich al aanstonds zijner roeping bewust 2). Met hem, nit
1} Mij dunkt het al heel moeilijk twee zoo verschillende componisten to
vergelijken. Ik beken intusschen van het „oeuvre" van B e n o i t slechta een
klein deel to kennen. Misschien bedoelde S a b b e dat Benoit meer deed
of was voor de Vlamingen, dan V e r d i voor de Italianen.

2) In .1ff'mw' am, blz. 16.
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hem wordt een Vlaamsche muziek geboren. Vbor hem
waren er vlaamsche toonkunstenaars, maar verspreid, zonder
nut of roem voor het eigen yolk 1). B e n o i t was in alley
een voorlichter, een afbakenaar, een grondvester. „Hij
sehiep met Lucifer, De Schelde, De Oorlog, De Rijn een nieuw
wereldlij k-historisch oratorium ; met De Wereld in 2), de Van
Rijswijck-Cantate het kinderoratorium ; met het Drama Christi
en de T_ etralogie verwereldlijkte en dramatiseerde hij de
kerkmuziek ; met de znannenkoren Mozes op den Sinai,
Antwerpen enz., dreef hij al het oude orpheonische koorg ezang uit de mode; met de Rubens-Cantate, de Muse der
Gesehiedenis, den Triomfmarsch, de Ledeganck-Cantate leerde
hij de straat zingen ; met Charlotte Corday, de Pacificatie
van Gent, Karel van Gelderland, Pompeia hersehiep hij het
verloren en vergeten lyrisch drama der Grieken" 3). S a b b e
wij st verder op B e n o i is dramatische opvatting van den
all eenzang (sedert dien in Duitschland veel gevolg d); op
pogingen (als door het Meilie f) om het platteland en de
buitenbevolking hooger op to voeren. En „wat broeide er
nog al riiet in dat reuzenhart." S a b b e spreekt van een
grootendeels voltooid werk Gunlaughi (voor het tooneel,
naar een Noorsche sage) ; van een tooverspel Prinses Zonneschijn (tekst van Po t d e M o n t 4), waarvan een aantal
motieven waren neergeschreven ; van een ontworpen vervolg
op het Meilie f, als rederijkerszangspel, een verheerlijking van
de Noordzee, op een tekst van J u ii u s d e M e e s t e r (geput
uit een Blankenbergsche legende) ; van een „historisch
stadsdrama, dat in verschillende dagen en tijdvakken zou
bestaan hebben", met gebruik der Leie-sagen van L i e d e r i k
en van Oriand en van Conscience's romans De Kerels,
De Leeuw van Vlaanderen. Nog ging B e n o i t met het plan
om van een volkscantate, eerst bestemd voor de B r e i d e l1) Dit herinnert aan de uitspraak van Bo u r g a u 1 t-D u c o u dray
over B e n o i t: „Cet homme me passionne ; it a crdd eon milieu."
2) Men
veilig zeggen dat door De Wereld in een geheele

kan

litteratuur in Noord-Nederland in het leven is geroepen.

3) In Memoriam blz. 20, 21.
4)

Ik geloof hetzelfde werk, dat Paul G i 1 s on op muziek bracht.
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feesten to Brugge, later voor de viering van den Guldensporen-slag to Kortrijk in dit jaar 1); een Cantate in actie,
zooals die to Lucern opgevoerd tot viering van de overwinning der Zwitsersche boeren bij Sempach. Men zou de
zegevierende Vlamingen Kortrijk hebben zien binnenrukken,
elke groep zijn eigen motief zingend, door koor en orkest
(het huidig e Vlaanderen voorstellend) aan den voet van het
gedenkteeken beantwoord, met meisj es en knapen uit de
menigte bloemeu strooiend en g loriezingend. Eon grootsch
plan voorwaar ; jammer dat de dood de verwezenhjking er
van verhinderde.
B e i < i t wist van den bed;inne of aau precies tiff at hij
wilde : ziju y olk Ieeren zinger in het Vlaarnsch en de wereld
er toe brengen naar dat gezang to luisteren. Reeds Coen
liij werkte voor den prix de Rome en hij het orkest dirig eerde
in den Vlaamschen cchouwburg van Jacob K a t s to Brussel
had hij zijn levenstaak voor oogen. Hij componeerde muziek
voor de daar g espeelde drama's en een Vlaamsche opera
Het rlorp in 't gebergte (tekst van Kats naar Kotzebue). Toen
hij den pri g de Rome had behaald met de Fransche Cantate
La Mort ct'A bel, verkoos hij een kunstreis naar Duitschland
bov en de t oeu gebruikelijke reis naar Frankrij k en Italie
en reeds in zijn eerste verslag uit Berlijn aau zijn Regeering
wierp hij het denkbeeld op van een Vlaamsch Conservatorium. Behalv e de genoemde Cantate schreef Be n o i t nog
een Fransche opera Le Roi des Aul'nes 2), die hij to Parijs
niet vermocht voor het voetlicht to brengen, Coen hij daar
vertoefde en operettes in Offenbach's schouwburg dirigeerde.
Verder componeerde hij eenige Fransche liederen en g of hij
1) Ms aanhangsel van zijn In Memoriant geeft S a bb e een proeve
van Bibliographie van Ben o it's Muziekwerken (oratories, feestzangen,
tooneelmuziek, koren a cappella, godsdienstige muziek, muziek voor klavier,
geschriften
eymphonische werken, volkszangen en liederen) en van B en o i

is

(naar tijdsorde gerangschikt). Zij werd voor het zomernummer van De
Violier van 1891 bewerkt door den heer Marten Rude 1 s h e i m, en kon
vollediger zijn dan die welke E e k h o u d in 1897 gaf.
2) De ouverture er van is bekend ; waar de opera zelf is gebleven,
weet S a b b e niet. Wel staat het vast dat zij in een klein theater to
Brussel is opgevoerd.

792
onder een F •anschen titel eenige klavierstukken uit, maar
dat was ook alles, wat hij zelfs in benarde omstandigheden
aan het alles beheerschende Fransch offerde. Te Brussel
teruggekeerd en met Em m a n u e 1 H i e 1 in aanraking gekomen was Vlaamsch voortaan de eenige taal, waarvan hij
zich bediende. Lucifer, het eerste werk der beide Vlaming en,.
was een openbaring en werkte als zoodanig . En de uitvoering er van in het verfranscht Brussel was een wonder
op zich zelf. De toovermacht van B e n o i t stampte de
zangers om zoo to zeggen uit den grond; de toewijding van
die geImproviseerde medewerkers was bijna fanatiek 1), de
uitvoering een „dolzinnige triomf." Een aantal toondichters
sloten zich nu bij B e n o i t aan en een reeks van dichters
volgde H i e l's spoor. En met volkomen voorbijzien van
alle stoffelijke belangen bleef B en o it trouw aan zijn
nationaal beginsel. Hij gedoogde niet dat een zijner werken
in een Vlaamsche of Nederlandsche stad anders dan met
den Vlaamschen tekst zou worden uitgevoerd 2) en hoe
onwrikbaar dat besluit was, daarvan heeft S a b b e bier een
treffend bewijs meegedeeld. De kindercantate De Wereld in.
werd door S a m u e l to Gent uitgevoerd. G e v a e r t was
aanwezig en was er zoo Knee ingenomen, dat hij voor eenmaal wilde afwijken van zijn stelregel alleen doode meestera
in het Conservatorium to Brussel aan het woord to laten.
Maar er was een moeilijkheid : de Vlaamsche tekst. E d.
N e v e j an s van Gent, de vriend uit B en o it's jeugd, werd_
belast met de taak B e n o i t tot een vertaling to bewegen.
Maar B e n o i t, hoe bevriend ook met G e v a e r t, bleef op.
zijn stuk staan, hoewel hem een triomf to Brussel wachtte
en hem die niet onverschillig kon zijn. En de Kindercantate werd niet to Brussel uitgevoerd.
Niet waar, men moet eerbied hebben voor zooveel beginselvastheid en trouw aan de taal van zijn yolk.
Het succes van Lucifer was beslissend voor B e n o i t'a
leven. De toenmalige Vlaamschgezinde chef de bureau van
1) In Memoriam

blz. 67. Een Waal zong

Lucifer met een Waalsch

accent: Verstokenne van den ligglance, geplo$e in d'evgenne afgron" enz.
2) In het Walenland, in Frankrijk, Italic liet hij vertalingen toe.
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Schoone Kunsten to Brussel, Van Soest de Borckenfeldt,
wilde in al de groote Vlaamsche steden de kwijnende
Muziekschooltjes vervangen door gesubsidieerde Conservatorien. In Juli werd door de stad Antwerpen een oproeping
gedaan voor een bestuurder der to hervormen Muziekschool.
De Regeering beloofde 4000 fcs. jaarlijks en een toelage
van de provincie, indien B en o i t werd benoemd. Zekere
E ij k e n s (componist) had intusschen aangeboden het bestuur
zonder eenige verg oeding to aanvaarden, „uit liefde voor de
kuust," en de burgem eester V a n P u t had daar wel ooren
uaar. Maar de Reg eering hield zich aan. Naar voorwaarde
n zoo word B e u o i. t in Juli 1867 beuoemd. Zijn benoeming
had die van W a e 1 p u t to Brugge ten g evolge (V a n.
U h e l u w e volgde dezen op 1 ) ; vender ging de beraamde
vervlaamsehing niet. U e v a e r t zou to Gent zijn gekomen,
maar werd naar Brussel beroepen toen F t i s stierf, en nu
kwan de Waal S a m u e 1 to Gent. De gedroomde Vlaamsche eeuheid was gebroken en B e n o i t stond voortaan
alleen in den strijd, met een luitenant to Brugge.
Ret zou mij to ver voeren S a b b e to volgen waar hij
den strijd schildert, dien B e n o i t to voeren had, om zijn
beginselen to Antwerpen to doen zegevieren, en later om
zijn Stedelijke Muziekschool in een Koninklijk Vlaamsch
Con servatorium to hervormen. Laatsgenoemde strijd behoort
tronwens tot de nieuwste g eschiedenis en veel er van is
door de bladen bekend g eworden. In September 189 7
eindigde de strijd met B e n o I i s overwinning en deze werd
gevierd met een betooging, waarbij slechts die vergeleken
kan worden to Brussel, toen C o n s c i e n c e bij de uitgave
van zijn 100 e boek werd gehuldigd. De moeilijkheden waren
hiermede evenwel nog niet ten einde. Er bleef nog veel to
regelen, ook om to zorgen dat het Censervatorium zuiver
Vlaamsch zou blijven. En S a b b e heeft gelijk waar hij
zegt, dat de laatste periode van B e n o i i s levee ten nadeele
van de scheppende kunst is overheerscht g eworden door de
zorg en om het Vlaamsch Conservatorium.
1) Thans is K a r e 1 M e s t d a g h directeur aldaar.
O. E. II 11
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Niet nit gebrekkige kennis of afkeer van het Fransch
sproot B en o i is ijveren voor de Vlaamsche taal voort. Hij
sprak het Fransch vloeiend, met een beetj e affectatie,
schreef de Gazette indertijd, kon in gezelschap aardige
Fransche calembourgs waken, schreef zijn beste polemieken
in het Fransch en beantwoordde zelfs eens in Le Precurseur
den Waalschen chansonnier A n t o i n e C 1 e s s e met Fransche verzen, die er wezen mochten. 1) Maar het liefst sprak
Ben o i t Loch Vlaamsch en hoewel hij zich in de beste
kringen kon bewegen, liefst was hij onder de boeren of
kleine burgers. Ook Coen hij een beroemd man was geworden,
schaamde hij zich niet over zijn nederige afkomst. Zijn
ouders moesten bij zijn grootste triomfen aanwezig zijn op
de eereplaatsen en S a b b e herinnert dat eens to Brussel de
Koning, Coen hij B en o i t bij gelegenheid van een behaalde
zegepraal vroeg, waarmede hij hem gelukkig kon waken,
tot antwoord bekwam : met de betrekking van sluismeester to
Harelbeke voor zijn vader. Van zijn moeder sprak hij steeds
met trots; met zijn eenvoudigste familieleden bleef hij verkeeren en Coen hij eens to Brugge was en door . den gouverneur van West-Vlaanderen genoodigd werd om de benedictie
der H. Bloedprocessie van uit het gouvernementspaleis op
den burg to zien, nam hij zijn tachtigj arige kleine tante
R o s a ii e mee, die een plaats kreeg onder de hoogadellijke
dames. „Dit maakte den Meester bijna zoo gelukkig als
het heerlijke schouwspel dat hij muzikaal opluisteren wilde.
Hij wist immers dat zijn overgodvruchtig e tante aan dat
schouwspel nog weer geluk zou hebben dan hij zelf." 2)
Zelfs toen hij tot hooge eere was gekomen, bleef hij
den vroegeren eenvoud bewaren ; verder dan tot een zwarte
rok, witte das en de bekende bolhoed ging hij niet; van
een hoogen hoed Wilde hij niet weten en tot glace-handschoenen was hij niet to krijgen. TTiterlijk maakte hij eer
den indruk van slordig dan verzorgd, Loch was hij onberispelijk helder, besteedde nog al wat tijd aan zijn toilet,
waarbij hij veel water gebruikte en ook „geurzuur" niet
1)
2)

Ia Memoriam, blz. 90 en 91.
In Mernoriar», blz. 156.
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versmaadde. volgens S a b b e, die jaren lang intiem met
B e n o i t verkeerde, was deze een onuitputtelijk keuvelaar
over allerlei onderwerpen. Behalve in de muziek Bing zijn
kennis niet verder dan die van een formalist voor het lager
onderwij s 1), maar door zelf onderricht en lezen vulde hij
zijn gebrekkige kennis aan; hij verstond ook de kunst van
luisteren bij uitstek en ving zoo heel wat op; daarbij had
hij een uitmuntend geheugen. Wie B e n o i t als improvisator niet kende, kende maar drie vierden van den grooten
man. S a b b e noemt hem een toovenaar in die kunst en
evenzeer in die van de muziek van anderen to vertolken. Had
hij ge wild, hij had een virtuoos op het klavier kunnen
worden ; hij vergenoegde zich er mee nu en dan in salons
to schitteren. vas hij eenmaal intiem in zekeren familiekring, dan matigde hij zich weer rechten aan dan hem toekwamen, maar hij deelde ook in het wel en wee zijner
vrienden en vergat geen verjaar- of rouwdag. Men nam
het hem dan ook niet kwalijk, als hij een uitnoodiging had
aangenomen en zonder verwittiging wegbleef, of veel to
laat kwam, of gasten meebracht etc. En zoo men dat had
willen doen, B e n o i t wist spoedig door zijn tact en
snedigheid verschooning to verwerven. Vooral in den
omgang met kinderen was B e no it allerbeminnelij kst.
Zij vochten om een plaats aan zijne zijde, hij deelde in
hunne spelen, zat wren aan het klavier om ze to laten
dansen en wist poezie to brengen in de minste aangelegenheid van het huisleven. vandaar dat hij zooveel trouwe
vriendschap vond en behield onder het schoone geslacht.
Daarentegen had hij ook veel vijanden. S a b b e gewaagt
van kwaadsprekerijen en lasteringen over B e n o i t die nog
niet tot zwijgen zijn gebracht. B e n o i t kon zich in den
Loon van elk gezelschap vex plaatsen en met allen meedoen,
maar van de hem kwistig toegedichte overdadigheid was
geen sprake en levensgetuigen kenden zijn „kiesche matigheid onder beide vormen." S a b b e geeft toe dat B e n o i t
m.isschien al to g evoelig was voor vleierij, dat hij zich en
1) van de Normaalschool to Lier werd hij, na vruchteloozen proeftijd, naar huia ezonden.

796

zijn werken gaarne in het voile lieht stelde. Dat hij,.
hoe nederig ook in den grond, zich van zijn meerderheid
als mensch en kunstenaar ten voile bewust was, en die
deed uitkomen, was noodig voor de zegepraal van de Vlaamsche
zaak „en in de straling van zijn lof, deed hij vele mindereR
sterren opduiken, leerlingen door hem gevormd en die hij liefhad als kinderen, zoolang zij hem die liefde wederschonken. "1}
Door den acrd zijner werken kwam hij in aauraking
met de verschillendste gezin dheden, met de Herk en met de
Loge, en telkens „makkerde" hij zoo volkomen met de
beschermers van iedere uitvoering, dat men meende hem
to he bben veroverd en op een bekeering of evolutie zinspeelde. Feitelijk hield hij zich buiten politiek en godsdienst. Van den godsdienst beminde hij de zuivere poezie en.
de poezie was voor hem een echte godsdienst geworden.
Dat g evoel bracht hij in zijn kerkelij ke werken over en
van daar dat zij zulk een vromen geest ademen bij al het
zuiver menschelij ke er van. Hij had hartstochtelijke vrienden
under priesters en onder gansch andersdenkenden, en met
alien wist hij to spreken over hetgeen hen het meest aan
het hart Bing, zonder dat hij zich geweld behoefde aan to
doen. Hij sprak echter zelden van politiek en godsdienst
en nooit als daaruit verbittering kon ontstaan.
B e no i t stierf zonder de laatste sacrementen to hebben
ontvangen. Wel bezocht pater V e r r i e s t hem kort vbor
zijn dood, maar dat was als oud vriend en toen B e n o i t
nog meende lang to zullen Leven. Intusschen verzekert
S a b b e, dat er van B e n o i t een eigenhandig testament
bestaat, waarin hij zijn verlangen to kennen gaf met
een eenvoudigen kerkdienst to worden begraven. Niet in
kalme berusting scheidde hij uit het leven. Hij klampte
zich daaraan hardnekkig vast ter wille van zijn Conservatorium, waarover hij zich nog altijd bezorgd maakte, en
ook omdat hij nog zooveel hoopte tot stand to brengen.
Vijf jaren vbor zijn dood, toen hij nog forsch was als een
eik, had hij in den salon van een vriend, met de handen in
1) In .Memoriam, blz. 173.
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de zakken en de schouders opgestoken heen en weer stappend, als tot zich zelf sprekend zijn planners voor de
toekomst uiteengezet. „Ik heb nog voor acht jaar werk om
Rikke-Tikke-Tak, Pr' uses Zonneschijn, Pompe?a, een werkje
van Julius Sabbe, een ander van Julius de Me ester
of to maken. Dan begin ik mijn groot drama Licclerzk,
tekst en muziek maak ik zelf, d. i, de voorn aamste scenen.
Op miju 78 e jaar zal dat alles gedaan zijn en als ik de 80
bereik kom ik dat drama hier, in uw kleine stad, dirigeeren.
Twee dagen nadien sterf ik, hier, in dit huffs, om 8 uur
's morg ens. En ik weet het, het zal zoo zijn." Het mocht
niet zoo zijn, maar, tot het laatst fielder van geest, worstelde
B e z7 o it tegen den dood. 'Ten hij moist dat hij verloren
vas, barstte hij in snikken nit in de armen vau dr.
d e W an d r e. Tot hiertoe had hij zijn lijden met gelatenheid
gedragen, nu was zijn wanhoop hartverscheurend om aan
to zien. Zijn laatste gedachten waren voor zijn Conservatorium.
.,Stel u gerust, Meester", sprak de gouverneur van de
provincie Antwerpen C o g e 1 s, die hem kort voor zijn dood
bezocht ; „het zal den goeden geest bewaren, dien gij het
g eschonken hebt". „Ja", zeide B e n o i t gerustgesteld :
„den Vlaamschen geest." En hij drukte mij beide handers
zoo koortsachtig en zoo gevoelig dat ik het nooit vergeten
zal" 1). Maar g een belofte kon hem rust geven Coen het
stervensuur aanbrak. „Ik wil niet sterven," riep hij, sloeg
met de vuist op het bed, wentelde zich peen en weer, en
een zijner g etrouwen vond hem, onmiddellijk na het overlijden, dwars over het bed liggend, met de vuisten nog dicht
en een bitteren trek op het gelaat.
In zijn allerlaatste dagen . had men hem een zijner
petekinderen g ebracht, A r m a n d P e t e r B e n o i t K u m s;
zijn laatste woord tot den kleine was: „Toonkunstenaar
worden jongen, maar altijd een vlaamsche poor !"
B e n o i. t verdient door de vlamingen ook na zijn dood
in eere to worden gehouden, want hij wijdde hun zijn
gansche levee. Nu, Been nood, dat men hem zal vergeten.
1) Uit een artikel in Le Mat n ; zie

In Memoriam blz, 143.
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S a b b e spreekt al van een Bayreuth in B e n o i is eigen_
Vlaamsch Conservatorium (elk lustrum de modeluitvoering van
een zijner groote werken) en van een B e n o i t-schou `burg.
Pit laatste denkbeeld zal moeilijker to verwezenlijken zijn
dan het eerste. Mijns inzrens verdient het overweging alvast
met het kleinere to beginnen : d, w. z. door de uitgave van
liederen en kleinere werkjes den meester weer ingang to verschaffen in de concertzalen 1) dan tot hiertoe het geval is.
Niet overal heeft men de middelen tot uit voering van
B e n o i is groote werken. En dan: wie weet, of niet bij de
kennismaking blijken zal dat deze Vlaming, die een reus
was en Loch jets kinderlijks had, die misschien de laatste
naleve componist van onzen tijd was (gelijk C e s a r F r a n c k
de laatste vrome van de eeuw die achter ons ligt), even
groot was in het kleine als in het groote.
1) Ook van Noord-Nederland, dat stellig gaarne met Vlaanderenland
zal „makkeren".

October 1902.

ONZE LEESTAFEL.
Dr. D. G. J e 1 g e r s m a. Oratorie en Wijsbegeerte. Enkele
opmerkingen over het gebruik en de beteekenis van sommige,
in wijsgeerige geschriften veel voorkomende woorden. Voordracht gehouden in de philosophische studenten-vereeniging to
Amsterdam. S c h e 1 t e m a en H o 1 k e m a's boekhandel, 1902.
Dr. J e 1 g e r s m a doet zich in dit geschrift van een gunstige
zijde kennen. Indien het Loch veroorloofd is een vereeniging van
studenten, die aan philosophie doen, een schare to noemen, dan
moet worden toegegeven, dat Dr. J e 1 g e r s m a een dapper man
is, daar hij in onze democratische eeuw .veigert een hoveling der
schare to zijn en Naar liever duchtig de waarheid zegt.
In het kort kan de geestige opzet van het stuk aldus worden
samengevat. Als jeugdige hersenen met wijsgeerige bespiegelingen
in aanraking komen, ontstaat er een eigenaardig gevaar. De jeugd
is van nature voorbarig, tengevolge van gebrekkige kennis in den
regel geneigd uit onvolledige praemissen conclusies to trekken.
De wijsbegeerte is in dat opzicht aan de jeugd verwant; het behoorde wel anders to zijn, maar een feit is het, dat op haar gebied,
dat der moeielijkste vraagstukken, telkens leeringen zich voordoen,
die niet behoorlij k gestaafd kunnen worden, wij 1 de gegevens tot
oplossing der problemen ten deele of dikwijls zelfs geheel ontbreken.
Verder is de jeugd, gelijk ieder weet, licht ontvlambaar. De wijsbegeerte van haar karat werkt maar al to vaak met groote woorden,
di. met termen, waarvan de zin niet precies begrepen wordt, dock
die indruk makers op het gemoed. Het gebruik van zoodanige
groote woorden heet bij onzen schrijver : oratorie. Zijn slotsom is,
dat als jongeiingen zich met wijsbegeerte inlaten, zij het dubbele
gevaar loopen, zich met ingebeelde kennis to paaien en onder den
invloed van oratorie to geraken. Om zijn j onge hoorders tegen
dat tweeledig gevaar zooveel mogelijk to vrijwaren, discht de
schrijver in zijne rede eenige staaltjes van voorbarigheid en oratorie
op, Welke door hem aan de geschriften van thans levende denkers
van den eersten rang ontleend worden. Zoo b.v. aan W u n d t.
W u n d t noemt de psychologie van M u n s t e r berg materialis-
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tisch. Dr. J e 1 g e r s m a neemt den term in den zin, die er door
W u n d t zelf aan gehecht worth en betoogt dan, dat in dien zin
M u n s t e r berg's psychologie niet materialistisch is. Toch heet zij
materialistisch bij W u n d t, omdat deze zich een oratorische kunstgreep meent to mogen veroorloven, ten einde zonder nader bewijs
de loochening van psychische causaliteit, welke bij Mu n s t e r berg
wordt aangetroffen, to kunnen vonnissen.
De of brekende kritiek van Dr. J e 1 g e r s m a is niet ongegrond. Toch overdrijft hij, indien ik wel zie, en staat hij zelf ook
aan oratorie schuldig. Om to toonen dat ik zijn geschrift met de
belangstelling, Welke het verdient, gelezen heb, wil ik mijn oordeel
door een paar voorbeelden trachten to staven.
In Mu n s t e r b erg wordt het afgekeurd, dat hij spreekt van
„het postulaat der mechanisehe verklaarbaarheid" van alle physische
verschijnselen. Het kiezen van den naam postulaat, zegt J e 1g e r s m a, is oratorie. Mu n s t e r b e r g wil zoo als „een vaststaande
waarheid" binnensmokkelen wat enkel „een hypothese" moest
heeten. Ik meen dat dit spij kern zoeken op laag water is. Mu ns t e r b e r g bedoelt, dat wij van zekere stellingen moeten uitgaan,
zal wetenschappelijk onderzoek mogelijk zijn. Zoo op het gebied
der natuur van de stelling, dat de physische verschijnselen mechanisch samenhangen. Met dien eisch treedt de natuurvorscher de
feiten to gemoet. Volgens Dr. J e 1 g e r s m a zelf zou het „moeielijk,
om niet to zeggen onmogelijk zijn een geval to vinden hetwelk,
zonder dat er eenige twijfel of mogelijkheid tot andere iinterpretatie
overblijft, aIs een negatieve instantie daartegen moet beschouwd
worden." Laat ons maar gerust zeggen : onmogelijk. Een hypothese
kan volgens Dr. J e 1 g e r s m a door reader onderzoek, door ontdekking van nieuwe feiten, worden omvergeworpen. De naam postulaat
is pier dus beter op zijn plaats.
Van het physische geldt : zoo is het. Als eens is uitgemaakt,
dat water uit waterstof en zuurstof bestaat, komt het niemand in
den zin to vragen of dat mooi, goed, gepast is. Enkel bij het
psychische hebben we dikwijls reden om goed of of to keuren. Dit
wordt door Dr. J e 1 g e r s m a erkend. Hij graaft dus een klooi
tusschen het physische en sommige psychische feiten. Toch keurt
hij het af, dat W u n d t weigert op het voorbeeld van Mu n s t e rb e r g het mechanisch verband, dat op physisch gebied wordt aangenomen, langs een omweg ook op al het psychische over to dragen.
Ik zeg met nadruk : op al het psychische. Want op bl. 42 van zijn
geschrift kan men zien, dat Dr. J e 1 g e r s m a aan W u n d t het
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recht ontzegt gewaarwordingen van kleur werktuigelij k to doen
ontstaan, tenzij hij tevens bereid is voorbarigheid, valsehe oratorie
en dergelijke afkeuringswaardige dingen in de gesloten natuurcausaliteit op to nemen en dus den m ensch tot een bezielden
automaat to verlagen, die telkens zoo denkt, gevoelt en wil als de
lichamelijke toestel dat medebrengt.
Zedelijke en onzedelijke neigingen zijn volgens den materialist
stoffelijke bewegingen in de hersenen, welke volgens de wetten
der mechanica ontstaan. „Ligt er nu in deze theoretische overtuiging,
vraagt Dr. J e 1 g e r s m a, een enkele oorzaak, waardoor die bewegingen of zedelijke neigingen enz. zwakker moeten worden 'P Men
behoeft eigenlijk de vraag maar to stellen om haar onmiddellijk
ontkennend to beantwoorden." Dat poem ik oratorie. Het past
daarenhoven niet in den gedachtengang. Niet enkel neigingen,
maar ook overtuigingen zijn volgens den materialist hersenbewegingen. Stel nu, dat iemand met zekere neigingen en overtuigingen,
dus rilet zekei •e hewegingen in zijn brein, ten opzichte van zijn
overtuigingen een groote verandering ondergaat en van spiritualist
materialist wordt, dan moet er immers ex hy-pothesi een daarmede
overeenstemmende verandering in de hersenbewegingen plaats grijpen :
waarom zou zich die verandering niet kunnen uitstrekken tot de bewegingen, welke aan de neigingen ten grondslag liggen ? Het is
dus geen onzin to stellen, dat een theorie, die het verschil tusschen
goed en kwaad wegdoezelt, door al het psychische tot mechanische
processen to herleidell, op het leven invloed uitoefent.
Dat schijnheiligheid, ijverig kerkbezoek, sleur en menschenvrees
zich zeer goed rijrnen laten met de aanbidding van het gouden
kalf, weet ieder. Maar met eenige bevreemding zal men op hi. 49
lezen : „Geen yolk is godsdienstiger, d.w.z. afkeeriger van materialisme dan de Amerikanen en toch bij geen yolk is de heerschappij
van „King Dollar" onbeperkter. En de Engelschen volgen misschien
onmiddellijk op de Amerikanen zoowel in godsdienstigheid als in
praktisch materialisme. Ik wil daaruit geen direct verband tusschen godsdienstigheid en praktisch materialisme afleiden" enz.
Deze Iaatste woorden zijn geschreven naar aanleiding van vat
P a u 1 s e n zegt : Het levee bepaalt de leer van een mensch. Een
hol en gemeen leven beroept zich gaarne op het „resultaat der
wetenschap," dat wereld en geschiedenis beiden een spel zijn van
zinneloos toeval. „Umgekehrt hat em n tiichtiges and rechtschaff'enes,
emn gates and grosses Leben eine nati rliche Hinneigung zu einer
idealistischen Metaphysik ; es findet Erhebung and Ruhe in einer
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Weltanschauung, welche seine hochsten Ziele and Ideale als die
Kra,fte darstellt, in denen die Wirklichkeit selbst gegrundet 1st."
Natuurlijk bedoelt P a u is e n met die mooie woorden, dat wie
een rijk en edel levee leidt, geneigd is to gelooven aan een goddelijk
wereldbestuur. Maar Dr. J e 1 g e r s m a zegt er van: zij zijn „niets
anders dan oratorie, oratorie in den slechtsten zin des woords."
Waarom ? Omdat de werkelijkheid „niet alleen uit ooze hoogste
zedelijke idealen, maar even goed uit ooze laagste en gemeenste
neigingen" bestaat. De fout van Dr. J e 1 g e r s m a is, dat hij
„gegriindet ist in" vertaald heeft door „bestaat uit." (Zie pag. 53).
Maar die font zou niet tot zoo schromelijke gevolgen Leiden, indien
er niet nog jets anders bijkwam : a priori staat het voor hem vast dat de
taal der vroomheid enkel oratorie is. Dit vooroordeel bij een overigens
verstandig man is to begrijpen, wanneer men in aanmerking neemt,
hoe eerst in Frankrijk tegenover D r e y fu s en Z o 1 a, daarna in
Engeland tegenover de Boeren de officieele vertegenwoordigers van
den godsdienst bijna zonder uitzondering de partij der onrechtvaardigen hebben gekozen.
Ondanks mijne aanmerkingen acht ik mij verplicht de pennevrucht van Dr. J e 1 g e r s m a in de aandacht van het publiek aan
to bevelen. Hij heeft een nuttig werk verricht door ons tegen het
bezigen van groote woorden to waarschuwen, want inderdaad wordt
er van termen als materialisme, idealisme, spiritualisme enz. misbruik gemaakt. Zij n boek laat zich aangenaam lezen, iets wat niet
van alle philosophische geschriften gezegd kan worden.
V. D. W.
Graaf L e o To is t o I. Het sexueele vraagstuk. Gouda —
J. T. Swartsenburg.
Er is een vuur, dat niet uitgebluscht zou worden, ook al ging
er de zee over heen. Men kan dat eene natuurlijke, eene goddelijke
verordening noemen. De Groote en edele T o 1 s to I denkt er eenigermate anders over.
Volgens hem is het wenschelij k, dat man en vrouw als broeder
en zuster met elkander levee. Maar dan zal de zilveren lach der
kinderen niet meer worden gehoord. To is to i's antwoord luidt :
maak u daarover niet bekommerd. Het is een Christelijk ideaal,
dat ik u aanbeveel, gelijk het ook een Christelijk ideaal is volmaakt
to zijn als God in de hemelen. Zulk een ideaal wordt niet ten
voile verwezenlijkt, maar is het verheven einddoel, dat men, zonder
het wellicht ooit to bereiken, steeds moet trachten nader to komen.

803
De weg er heen wordt niet afgelegd zonder vallen en struikelen.
Maar na iederen val moet men weer overeind rijzen en op nieuw
met inspanning van alle krachten den schier ongenaakbaren bergtop
der heiligheid to gemoet streven. Hier is een oneindige taak, die
door de opvolgende geslachten van elkaar moet worden overgenomen
en van Wier geleidelij ke vervulling het zal of hangers of ooze menschelijke besehaving inderdaad progressief zal zijn.
Telkens spreekt T o 1 s t o I van wat „walgelij k en vernederend"
is, daar het ons aan onze verwantschap met de dieren herinnert.
Men moet streven zich daarvan to bevrijden. Ziedaar de eisch van
rede en geweten, de eisch ook van het Evangelie. Het huwelijk is
„een onchristelijke instelling". Volstrekte onthouding is het ideaal.
„Gelijk de dood slechts dan goed is als hij onvermijdelijk is, terwijl
ieder vrijwillige dood slecht is, zoo is het ook met het huwelijk".
wij moeten trouwen zooals wij sterven, wanneer wij het niet laten
kunnen. ,,Men behoort het huwelijk als een zonde to besehouwen,
die een zoenoffer eischt. Het zoenoffer bestaat ten eerste in het
voortdurend streven der echtgenooten om bevrediging van den
hartstocht zooveel mogelijk to ontwijken ; ten tweede in de opvoeding
der kinderen, toekomstige dienaren Gods en der menschen, geroepen om op hunne beurt en wellicht met beter uitslag den strijd
to strijden". Bovenal moet men trachten de kinderen zoo op to
voeden, dat zij later in staat zijn om van anderen zoo weinig mogelijk to nemen en hun zooveel mogelijk to geven. Daartoe is echter
noodig niet van vreemden, maar van eigen arbeid to levee. In onze
maatschappij heeft integendeel het burgerlijk beginsel de bovenhand,
dat men alleen dan trouwen mag, als men stevig op den rug van
andere menschen zit, d.w.z. middelen heeft. Juist het tegenovergestelde
ware wenschelijk : slechts zij behoorden daartoe het recht to hebben,
die leven en een kind groot kunnen brengen zonder middelen to
bezitten. Aileen zulke ouders kunnen hunne kinderen goed opvoeden.
Met schaamte erkent T o 15 to 1, dat hij zelf, oude man met
grijze haren, Coen het bloed nog krachtig door zijn aderen stroomde,
niet overeenkomstig zijn beginsel heeft geleefd.
To 1 s to i is, gelijk trouwens ook blijkt uit zijn aanbeveling
van het weerloos Christendom, dweepziek en ongezond. Toch zal
hij met zijn lessen geen onheil stichten. De hartstocht, dien hij onderdrukt en geleidelijk uitgeroeid wil zien, is meestal feller dan voor
het menschelijk geluk wenschelijk is en mag dikwijls een bron
van namelooze ellende heeten. To is to 1 wil vermeden zien wat
strekken kan om dien hartstocht kunstmatig to prikkelen. Daarom
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beveelt hij het vegetarianisme aan, hetwelk trouwens ook om andere
voor de hand liggende redenen door hem geprezen wordt. De
geniale Rus heeft in zich de stof van een asceet. Inderdaad zou
een weinig meer onthouding en zelf beperking aan ooze al to genotzieke en weelderige beschaving een edeler en voornamer karakter
kunnen geven. Nooit is de dans om het gouden kaif met vertrapping van alle menschelijke en goddelijke rechten zoo uitgelaten
geweest als thans. Men heeft geld noodig, veel geld om het
geluk to kunnen koopen. Want bij geluk denken de kinderen
onzer eeuw, gelij k IVI a e t e r 1 i n c k in zijn „Temple enseveli"
opmerkt, vooral aan schoone, saamgestrengelde lichamen, heerlijke
gerechten, schuimende wijnen, kostbare kleeren naar de laatste
mode en dergelijke. Waar blijft dan 's menschen zedelijke waarde,
die toch ook bestanddeel van geluk is!
T o 1 s t o I vergeet niet, dat de zegepraal over de stof een daad
van den wil moet zijn. Scherp veroordeelt hij die secte van verdwaasden in zijn vaderland, die door zelfverminking den berg der
heiligheid willen bestijgen. Or i genes stelt hij niet tot voorbeeld,
maar geeft een verklaring van het woord van Jezus, Matth. 9-12,
waardoor het een geestelijken zin erlangt.
Alles to zamen genomen kan de lezing van het bovengenoemde
boekj e, hetwelk een bloemlezing is uit geschriften en brieven van
T o 1 s t o Y, enkel nut stichten. De bloemlezing is bij elkaar gebracht
door een landgenoot van den grooten Rus, W. Ts c h e r t k o w.
V. D. W.
Dr. H. B 1 in k. Geschiedenis van den boerenstand en den
landbouw in Nederland. Eene studie van de ontwikkeling
der economische, maatschappelijke en agrarische toestanden,
voornamelijk ten platten laude. Eerste deel. Groningen,
Wolters, 1902.
Wij bezaten totnogtoe geen werkelijk kritische geschiedkundige
studie over boerenstand en landbouw in Nederland. De lezingen
van mr. H. J. K o e n e n, de verspreide studien van S 10 e t,
F o c k e m a A n d r e a e, mijzelven en anderen waren het eenige wat
ten onzent op dit gebied bestond. De onvermoeide en veelzijdige
Dr. Blink gaf ons in dit boek ten minste eene kritische samenvatting in een geordend verhaal van alles wat over dit onderwerp
ten onzent en elders werd geschreven. Al verwonderen wij ons
een enkele maal over de geloovigheid, waarmede Dr. B ii n k sommige
.schrijvers over oud-Friesche geschiedenis, ja zelfs den ouden

805
Drentschen P i c c a r d t zonder bezwaar volgt, over het algemeen is
het boek als eene welgeslaagde samenvatting, als een ligger voor
verdere studie op dit gebied zeker van groote waarde. De indeeling
en de stiji van het werk, dat deze gesehiedenis in het algemeen
tot het begin voor den nieuweren tijd beschrij ft, valt to roemen;
als handboek kan het uitstekende diensten bewijzen.
P. J. B.
S t ij n S I r en v e 1 s. Lenteleven. Vierde druk. L. J.
V e e n. Amsterdam.
Al is S t ij n S t r e u v e I s flu nog to willen gaan prijzen niets
dan water dragen in de zee, het is Loch steeds opnieuw aangenaam
na to gaan waarom alien hem met reclit prijzen.
En dat is, geloof ik. om zijn taal en om zijn dramatisehe
kracht, die volkomen past hij de typen en tafereelen die hij schetst,
welke dan weer zoo volkomen een zijn met die eigenaardige taal.
Zijn taal, bet zoetgevooisde Vlaamsch, is sappig en malsoh
als een rjjpe genrige perzik, en tegelijk lenig en smijdig als een
Damascener kling. Zijn woorden zijn hem levende wezens, die
hU lief heeft en met lachend oog nagaat als hjj ze de wereld ziet
inhuppelen. zooals eemi gelukkig vader zijn blijden spring-in-'t veld
naoogt. En bovenal is zijn taal hem een genot, en daarom gaan de
woorden hem zoo vanzelf af, zoo gemakkelijk, zoo natuurlijk, en
komt er die aardige cadans in, altijd en overal. B y. hier hebt ge
de beschrijving van een Vlaamsch dorpje: ,,De huizen, seherp of
schuin gedaakt, alhier, aldaar bijeengezet in reken en rondom het
kerkje dat zijn ranke naalde stak daar hoog, alleene. En daarop,
daarboven lag, in rijken glans, het goede zonnegoud gespreid." En
hier van een lente: ,,Buiten veranderde(n?) en groeiden de dingen
bij der ooge - overal op, stond het groen to blinkers ; de velden
lagers lijk bonte tapijten, scherp gelijnd en de boomen kregen lange
bleeke takken met blaren die, lijk statige pluimen, op de lucht
geteekend stonden, zoo .jeugdig. zoo frisch en onbestoven nog en
malsch." (bi. 55. 76).
Toch was het Vlaamsch er al, voor S I ij n S I r e u v e 1 s er was.
Hoe komt het dan dat het Vlaamsch door hem - en nt hem ook
door anderen - een zegetocht heeft gehouden in de Nederlandsche literatuur, en dat zijn boeken, in Amsterdam uitgekomen, in
Holland gelezen en herdrukt worden dat het een lust is om to zien?
1k geloof vooral door de eenheid van taal en tafereel, van
beeld en nitbeelding. Die sappige, malsche taal, die zoo breedgemoedelijk en zoo vierkant-fèrm klinkt, typeert volkomen het
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Vlaamsche boerenleven met zijn gemoedelijken, kinderlijken, roomschen godsdienst, zijn ruw kroegvermaak, zijn stoer gewerk en gewroet in den akker. Men ruikt in S t r e u v e 1 s taal het land, men
2iet met zijn woorden die boeren, die den priester gaarne geven
wat des priesters is, nu hij hun de kroeg laat en met hen zoo'n
beetj e heendoet. En men merkt het S t r e u v e is nooit aan, dat dit
him moeite kost. Neen, zoo zonder moeite a1 de wind waait en
de zon schijnt en de vogels kwinkeleeren, zoo vertelt dit autodidacte landskind van zijn mooi, oud land, waar altijd echte kunstenaars in woord en beeld de eenvoudige geneugten vertelden van
„Vlanderen".
Toch schijnt mij 't werk van andere Viamingen, als den prozaschrijvcr Tel r 1 i n c k en den dichter G e z e 11 e, beter. En dat niet
omdat zij grooter meesterschap over de taal zouden bezitten dan
S t r e u v e is, eer het tegendeel. En ook niet omdat er hooger
aandacht voor de dingen bereikbaar is, maar wel omdat er hooger
aandacht voor de dingen in hunnen onderlingen, doelmatigen samen_hang bereikbaar is, dan S t r e u v e is bezit. S t r e u v e 1 s is een
heerlijk, objectief werker, zoo koelbloedig en rustig als 't maar
kan, maar er is een koelbloedigheid die aan wreed.heid, en een
rust die aan onverschilligheid grenst. En van die grens wil ik
niet zeggen dat S t r e u v e is ze nooit overschreden heeft. Dan
ploetert hij mij wat veel in de realistische modder en doet me wat
sterk aan het naturalistische bijgeloof, zoodat zijn werk daardoor
to veel de modekleur en den modetoon krijgt. Maar vooreerst is
hij als naturalist geen eenzijdige tendenz-naturalist en ten tweede
helpt zijn smakelijke taal ons altijd, ook door de onsmakelijkste
realistische brokken. Om een zeer onzijdig voorbeeld to nemen, hoe
aardig klinkt dit: „Daarbinst schetterden en tjiepten en $odderden
de musschen gerust in 't mullig zand op den speelkoer". (hi. 68).
Stel nu dat deze beschrijving voorkomt midden in een brok van
vies realisme -- wat echter nu in 't geheel het geval niet is —
dan vergeten we alle andere onsmakelij kheid om die smakelij ke
woorden. we wegen of „daarbinst" niet aardiger en j uister teekent
dan „ondertusschen", of „tjiepten" meer of minder phonetisch-echt
is dan „tjilpten", eindelijk of „$odderden" niet een drukfout kan
zijn voor „fladderden", totdat een Vlaamsch Idioticon ons beter
inlicht en, in voce, verzekert dat: „$odderen ontleend is aan 't
,gerucht, dat het pluimgedierte met zijn vleugels maakt, als het
elkaar wil lief kozen", en wij, aldus op de hoogte gebracht, dit
nieuwe woord gaan proeven en genieten. En „daarbinst" zijn we
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gelukkig al weer fang vergeten aan Welk Isme we ons wouden
ergeren.
Maar vooral helpt S t r e u v e 1 s ons over die ergernis, omdat hij
betrekkelijk heel weinig laboreert aan de tendenzkrankheid. B.v.
het zinnetj e van die flodderende musschen is ontleend aan de
grootste en beste van de dertien schetsen uit dezen bundel en is
getiteld : Lente. En al 't reine en teere van 't nieuwe lenteleven
is heerlijk getypeerd in Ho r i e n e k e, het reine, vrome boerenkind,
dat de communie zal gaan doen. Op den vooravond van den
eerste-communiedag zaten de ouders nog wat to praten.... „als er
op de vaute gerucht ging en de deur zachtj es piepte. H o r i e n e k e
stond plots to znidden den vloer in haar hemdeke, en eer varier en
moeder van hunne verwondering bekonien waren zat het kind op
de knieen en vroeg :
— Vergiflenis. grader en moeder. voor al 't gees ik u van s levee
misdaan heh. en 'k beloof nu altijd braaf en gehoorzaam to zijn.. .
Moeder was eerst gloeiend kwaad geworden en dan, hij 't zien
z^an dien knieval en met dat smeekend stemmeke, was 't gevallen
en zij Wilde weenen. Vader en hield van al dat maakwerk niet.
— Alla toe, schijtjong, rap naar bed! — Wat vergiffenis, en
waarom ! — Prullen, prullen !
't Kind bleef zitten weenen.
— Vader als 't u belieft, 't is znorgen eers to communie en
we moeten eerst vergifenis hebben.... de zuster nit de school
heeft het gezeid... .
— De zusters in school zij n zot ! en zullen u ook zot makers!
naar bedde nu, hoor !
Moeder kon 't niet meer uithouden, zij snikte luid, nam
Ho r i e n e k e onder de oksels en hief het tegen haar Borst. Zij
was lijk de keel toegenepen en 't was met moeite dat 't er uit kon :
— 't Is a allemaal vergeven, mijn keppe, God zegene en
beware u; en gauw nu naar bedde, 't is morgen vroeg op to staan.
Ho r i e n e k e lei Karen arm over moeders schouders en vezelde
zachtj es in haar oor :
— 'k Moet nog jets vragen, moeder -: de ouders van al de
j ongens gaan morgen ook ter berechting.... moeder zult gij ?... .
— Stel uw hertje gerust kind, 't zal allemaal wel zijn." (bl. 86, 87).
Een tendenz-realist zou dit niet kunnen schrijven, en zou hij
het geprobeerd hebben, hij had het teere idealisme, dat den
achtergrond vormt van dit tafereeltj e, niet ongemoeid kunnen laten
en daardoor het geheele tafereeltj e bedorven. S t r e u v e 15 kan als
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echt objectief schrijver, ook het ideale laten zien, zonder daarom
't realisme onder de bank to stoppen of idealistisch op to dirken.
Hoe vierkant komt die vader pier invallen met zijn niet direct
aesthetischen liefkozingsnaam voor zijn dochter en met zijn nu niet
erg paedagogische waardeering van hare leermeesteressen, maar
hoe echt, natuurlij k en zuiver wordt daardoor dit fij ne tafereeltj e !
Gaat daarentegen S t r e u v e 1 s zijn sterkte zoeken in het
beschrijven van duivelsche dingen — zooals die furie van dronken
vrouwen in: Op den Dool — dan schijnt mij zijn kunst op 't uitgesleten modewegj e of to dwalen, en als wij van die vrouwen lezen :
„en hare handen deden onnoemelij ke dingen," bl. 40, dan vragen
we onwillekeurig : maar waarom dan Loch dat zoo minutieus beschreven ? Waarom dan niet volstaan met een enkele aanwij zing dat we
hier zijn op het terrein des duivels, dat, neen voorzeker niet, niet
geloochend mag worden, maar Loch ook niet behoeft doorzocht en
bekeken en geYnventariseerd to worden als jets volwaardigs, dat de
aandacht verdient van zulk een kunsten aar als S t ij n S tr e u v e is is?
G.F.H.

Een Bilk
op den eersten Bloeitijd van de Nederlandsche Schilderschooi
Naar anieiding van (le tentoonstellzng to Brugge,
Juli October 1902,
DOOR

POL DE MONT.

De vierhonderd en dertien schilderij en van alien aard,
Welke de Brugsche tentoonstelling van deze laatste maanden
omvatte, vertegenwoordigen op tamelijk volledige wijze den
gezamenlij ken arbeid van niet minder dan zeven kunstenaarsgeslachten, indien het aannemelijk voorkomt, voor de ontwikkeling van elke generatie, althans naar ooze heden.daagsche begrippen, ongeveer een kwart eeuw of to zonderen.
Indien het oudste stuk, waarvan het kataloog gewaagt
(No. 4), op zeer ernstigen grond voor een stuk uit de
laatste jaren van de 140 of uit de eerste van de 15 6 eeuw
wordt gehouden, dan strekt zich de spanne tijds, waarin
deze zeven geslachten opkwamen en... uitstierveu, nagenoeg
nit over 175 jaren, vermits P i e t e r B r e u g e 1 de Oude, die
tegelijk de laatste woordvoeder is van de middeleeuwsche
en de eerste van de nieuwere schilderkunst, in 1569 overleed.
Toch schijnt mij dit tijdsverloop van een en derde halve
O. E. II 12
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eeuw nog to lang, waar het geldt den juisten duur van
den eersten „klassieken" bloeitijd der schilderkunst in ooze
gewesten to bepalen. Immers, de eerste schepping van een
Nederlandsch kunstenaar, die al de eigenschappen, waaraan
men het werk van een meester pleegt to erkennen, in zich
vereenigt en aldus met recht klassiek kan genoemd worden,
de beroemde outaartafel van de gebroeders v a n E y c k,
De Aanbidcling van het Lam Gods, was voltooid in 1432 1)
en het is bewezen, dat men alsdan reeds sedert haast
anderhalf jaarhonderd in de lage landen aan de Noordzee de
zoogezegde peinture sur panneaux mobiles, de kunst om op
tafelen to schilderen beoefende, terwijl men zeker reeds
sedert verscheiden tientallen van jaren de olieverf aanwendde.
De ware primitievern, en di.t woord gebruik ik her welbewust in de eeuig mogelijke beteekenis van „padbereiders,
voorloopers;" de ware primitieven van dezen hoogen kunstbloei,
die met de v an E y c k e n aanvang neemt, waren to Brugge
bizonder schaars vertegenwoordigd. Toch volstaat het, het viertal aldaar aauwezige werken van vbor 1432 tot f en groep to vereenigen met enkele andere links en rechts verspreide stukken
uit dezelfde periode, onder andere met zeker precieus
dyptiekj e uit de verzameling M a y e r van den Berg to Antwerpen, met De Kalvarie uit 1363 uit het Antwerpsch Muzeum
(van Ertborn-zaal), en vooral met de vier overg ebleven
luiken van het half geschilderde half gebeeldhouwde retable
van Broederlam en de Baerze, to Dijon, om een
nog wel onvolledig, nnaar toch reeds vrij karakteristiek
denkbeeld to verkrijgen van de kunstopvatting en behandeling van die dagen. Duidelijk stond de kunst van die
„voorloopers" in het teeken van goon andere dan de Keulsche
school. Wel week zij reeds, nu en dan ten minste, of van
den effen, zuiver dekoratieven goudgrond, dien zij verving
door effen roode of grauwe fonds en som s door ruw gedane,
erg breed geziene, enkel aangelegde landschappen, bijwijlen
zelf nog aflossend op goud ; wel vertoonde zij, in het aanwenden van zekere erg familiaire bijhoori.gheden, in het to
1) Het werk van Hub r e oh t, in het bezit van Baron R o t so hi 1 d,
Parijs, waarschijnlijk uit 1415, staat ver beneden dit.
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pas brengen van allerlei anekdotische trekj es, iets van het realistisehe streveu van eerlan g ; in haar geheel bleef zij toch
overtuigd idealistisch, mystiek zelf, en maakt zij als een
middensoort nit tussehen de kunst van W ill e m v a n
H e e r 1 e en die van de Vlaamsche en Hollandsehe vijftiendeeeuwers.
De verwantschap, tussehen het werk van dezen nog
half raadselachtigen Keulsehen meester,
zeker ook wel
een Limburgseh Nederlander, en dat van den blijkbaar
eeneu en zelfden maker van No. 3, Brugge, en van het
dyptiek j e van Mevr. M a y e r v an d en B e r g, is ever zeer, dock
ook niets meer opvallen d dan het onderseheid zoo van uitvoering
als van couceptie tussehen deze laatste dingen en het eenig
met zekerheid bekende stuk van B r o e d e r 1 a m, to Dijon. Dit
laatste staat al een heel menschengeslacht diehter bij de richti:ng van de v a n E y c k e n. Er spreekt in zekere koppen
van dezen schilder van F i 1 i p s d e n S t o u t e zulk een
v erlangen, om de natuurwaarheid nabij to komen, om
werkelijkheid, levee zelfs to geven, dat men als van zelf
aan v a n E y c k en v a n d e r W e y d e n herinnerd wordt.
Wie was deze B r o e d e rim of B roe d e r 1 ij n, ontegenzeggelijk onder al de heusehe Nederlandsehe primitieven de
eenige, dien wij den titel van meester kunnen verleenen ? Was hij
een Ieperling, en volstaat het, om hem voor zulk een to
houden, dat hij van 1383 tot 1409 to Ieper verbleef ? Was
zijn naam niet veeleer B r o e d e r 1 ij n, Broederlain noemen
hem meest de Fransche oorkonden, — en was hij wellicht
een naar Vlaanderen verhuisd Keulenaar ?
Wat hiervan zij, de luiken van het Dij onsche altaarstuk, door hem gesehilderd, dateeren van 1398 en het eerste
werk van de klassieke periode werd, zooals i.k reeds zeide,
in 1432 voltooid.
Tussehen deze beide, tot pier toe als volstrekt onaan-veehtbaar besehouwde data, lig t dus een spanne tij ds, die,
de feiten noodzaken ons dwingend er ons bij veer to leggen,
de Nederlandsche schilderkunst zag opbloeien van schuchtere
proeven tot volslagen meesterscheppingen... Niet Bens vijf
en dertig jaren scheiden deze twee jaartallen van elkander.. .
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Toen B r o e d e r 1 a m zij n luiken schilderde, was H u b r e c h t van
Eyck, waarschijnlijk in 1370 geboren, achttien jaar oud en
Jan nog niet eens verwekt ... In 1426 legt Hub r e c h t
het hoofd neder, na zeker een aanzienlijk deel, hoogst
waarschijnlijk het geheele middenstuk, van het Gentsche
altaartafereel voltooid to hebben, terwijl J a n er nu alleen
nog zes andere jaren bleef aan voortwerken... .
En nu staat, als wij zelfs niets weer dan de twee luiken,
Adam en Eva, de eenige fragmenten van het Gentsche
gewrocht, die to Brugge voorhanden waren, met al het ons
bekende werk van de bewuste primitieven vergelij ken, ooze
geest eenvoudig als met verbij stering geslagen v 6br dit
geweldig raadsel: „is het mogelijk, heusch en werkelijk
mogelijk, dat in een tij dsverloop van nau welij lcs 30 jaren
de kunst zulk een reuzenschrede kin hebben gedaan ? Is
het mogelijk, dat twee bijna gelijktijdig werkende mannen,
H u b r e c h t en J a n v a n E y c k, van welke de oudste ongetwijfeld reeds road 1400, en zeker, wij weten het, in 1417
het penseel hanteerde, talent, neen, genie genoeg hebben
bezeten, om zulk een wonder, eenig immers in de geheele
geschiedenis, to verwezenlijken ?"
Het is zeker, zulk een sprong, erger, zulk een
solution de continuite, om een Fransch woord to gebruiken,
ligt niet in den aard der dingen, is volop in tegenspraak
met al de gewoonten van de natuur... En Loch m o e t e n
wij gelooven ! Wij moeten -- omdat extrinsieke dokumenten
er ons toe dwingen, wat ons verstand er ook mag tegen
aanvoeren ! En nog grooter wordt die verwondering, wanneer
wij, in stede van aan (No. 9) Adam en Eva, liever aan (No. 10)
De Madonna met Kanunnik van der Paele, 1436, aan De
Madonna met Karel ier Ro lvn, aan Giovanni Arno l fine en zijn
Vrouw, aan (No. 12) De Echtgenoote van Jan van Eyck, 1439,
willen denken... In al deze werk^n, bij uitzondering
alleen van zekere deelen uit het tweede, triomfeert een
zelf bewuste kracht, een ambachtelijke meesterschap tevens,
welke alleen in de scheppingen van de allergrootsten, R e mbran dt, Bubens, Ve1asquez, onder onze eigen middel-
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,eeuwers van der Weyden, Metsijs en Breu gel, in
gelijke mast to bewonderen valt.
Het mag nu al waar zijn, dat, van een streng wetenschappelijk standpunt uit, de manier, waarop J a n v an
E y c k de natuur zag, gebrekkig geweest is; het mag waar
zijn, dat, zooals Dr. J or is s en n e in 't Archeologisch kongres
to Brugge vaststel de, de vorm en de teekening van de oogen bij
zekere personages van den meester to wenschen laten ; als
men zich herinnert, dat v e s a 1 i u s' groote on tdekkingen
eerst honderd jaar later zullen i.nvloed oefenen, kan men
de nauwgezetheid, met breedheid g epaard, waarmede v a n
E y c k het leven waarnam, wel is waar het leven in
bijna volkomen rut, maar t6ch het leven! ---- niet genoeg
bewouderen. En dat juist in zijn portretten, d.w.z. in dat
gedeelte van zijn werk, waarin hij van zelfs en uit den aard
der zaak alleen op eigen kunnen en durven was gang ewezen ;
waar g een bestaande formuul hem helpers of tot leiddraad
dienen kon, dat weergalooze naturalisme zich veropenbaart,
dat is, dunkt mij, wel het meest afdoende bewijs van de enorme
kracht, die van zijn artistieke individualiteit moet zijn uituitgegaan.. .
En ook zie zb6 als somtijds een buitengewoon
krachtig man op elk van de kinderen, door hem verwekt,
zoo allesbeheerschend de voornaamste eigenschappen van
lichaam of geest of van beide tegelijk afprent, dat zij, geslachten lang, als onuitwischbare kenmerken blijven van
alien, die ziju storm voortzetten ; zOb, van eerst af, vereenigen
de gebroeders v an E y c k en vooral de j ong ste in zich,
in een hoog e harmonie, al de hoedanigheden van onze
latere scholen... In 't weergeven evenzeer van wat levenloos als van wat levend is de hoogste realiteit ; in 't voorstellen van met naam en toenaam bekende enkelen diepte
van karakter en gedachte ; in de kleurbehandeling naast
een ongemeene kracht een weldoende harmonie ; ja, tot
het later onder R em b r a n d t 's hand tot zulk een wonder
toovermiddel wordend chiaroscuro toe vindt men reeds bij
J a n v a n E y c k. Tot zelfs van de onderscheiden genres,
die later tientallen van talenten sours met opzettelijke een-
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zijdigheid zullen beoefenen, is het opus van de beide broeders-,
is, ja, op zich zelf alleen de Gentsche altaartafel het
glorieuze symbolum. Evenzeer als de religieuze schildering
zelf, bereiken in dat wonderwerk de portret-, de landschap-,
de binnenhuis-, de bloemen-, de kostuum-, de stilleveuschildering voor het eerst en in Bens een hoogte, Welke niet
weer zoo licht overtroften zal worden.
Na de v an E y c k e n wordt de on twikkeling g eleidelijker,
natuurlijker : er zit weer logica, ik zou haast zegg en, meer
methode in. Met schreden van nagenoeg.... twintig a,
vijf en twintig jaar gaat het nu voorwaarts of achterwaarts,
opwaarts nu, benedenwaarts later, tot de eerste romaniesten,
juister, tot de Renaissance toe (± 1550).
En juist hierin ligt de groote beteekenis van de Brugsche
tentoonstelling, dat zij ons heeft toegelaten, deze geheele outwikkeling to bestudeeren, den gevolgden wveg, als ooggetuigen
bijna, to volgen.
Met P e t r u s C h r i s t u s, indien doze nog met weinig
zekerheid bekende kunstenaar werkelij k de auteur is niet
alleen van no. 17, St. Elooi en twee Verloo fden, maar ook van
de Nos. 18, Mansportret, 19, Ike Kalvarie, 20, A fcloe'r&ing van
't Kruis (Muzeum, Brussel), en 325, Pieta; met een glorieuzen
onbekende nit de jaren 1440-1475, indien, wat ik geneigd
zou z jn to vermoeden, alleen No. 17 van hem, d.w.z.
van P e t r u s C h r is t u s was; Bing de kunst in een enkel
opzicht vooruit, namelijk in dat van de karakterweerg eying,
de zielsamalyse. Noch als teekenaar, noch als koloriest kan
de auteur van de vier laatstgenoemde stukken in v a n E y c k's
schaduw staan. Hij streeft er echter naar, om beweging to
brengen in zijn groepen, en hij legt het er op toe,
een
enkele maal, in No. 20, met verbazend succes, om door
dramatische kracht to ontroeren, van het hart tot het hart
to spreken.
Al is het nog zoo onbegrijpelijk, dat kenners, werkelijk
bevoegde kenners, jaren en jaren lang het ggroote stuk van
Bru ssel hebben gehouden voor een week van den eindeloos
fijneren en dieperen R o g i e r, erken ik toch gaarne, dat in
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de uitdrukkiang van de geziehten, in de houdingen, de gebaren van No. 20 reeds jets voorkomt van hetgeen, eerlang,
dezen grooten Brabander zal verheffen tot een hoogte van
poezie en menschelij kheid, waarop slechts den andere nog
zich naast hem zal weten to verheffen : M e t s ij s.
Het lijkt mij wel niet aannemelijk, dat het stuk van
Baron Op p e n h e i m, No. 17, het werk zou zijn van den
meester, die de andere vier stukken voltooide, en die waarsehijnlijk wel ook de auteur is van het door W e a 1 e aan
Hubrecht van Eyck gegeven schilderij van Robert
Po r t i e r in 't 1Vluzeum to Kopenhagen. No. l 7 is zoo zeer
het werk van een middelmatig navolg er als de andere het
werk zijn van eon ()f ^rspr. tin kelijk meester, in zekeren zin van
een n.ovateur. Buiten de twee recht staande figuren van de
Verloofden is alles bijna g ewoon, deels zelfs erg gebrekkig.
Dit werk is echter geteekend ; de andere zijn het niet.
Epigonen van de v a n E y c k's zijn ook de Haarlemsche
schilders Geertje van Sint Jans en Dirk Bouts. Ik
noem ze epigonen, om.da,t ggeen van beiden iets nieuws heeft
bijgebracht in opzicht van uitvoering, groepeering of opvatting, al geef ik gaarne toe, dat het eenige stukj e,
dat to Brugge van den eerste voorhanden was, No. 34, St.
Jan de Dooper, eon landsehap vertoont, dat boven het werk
van de meeste vijftiendeeuwers uitmunt door een verbazende
perspectief. Haast nog minder dan de van E y c k e n streefde
Bo u t s naar be weging, naar dramatische uitdrukking. In
een enkel schilderij, het beste van het half dozijn op zijn
n aam ingezonden werken, een klein paneeltj e, Jews bij Simon,
No. 39, overigens een klein wonder van kleur, wijkt hij
of van de vaak overdreven star- en houterigheid van zijn
personages 1).
Nog eon pacer rangen lager zou ik, althans wanneer
ik hen beoordeel naar het weinige, wat er to Brugge van
hen bijeen was, Nos. 23, 206, den beruchten „meester van
Flemalle" stellen, welken sommigen thans pogen to vereenzelvigen met den Doornikschen schilder J a a k D a r e t,
1) In het Museum to Brussel is van di.t stukje een averec1i sche repliek,
toegeschre ven aan M a r t i n S c h o n, maar eigenlijk van A 1 b r e oh t B o u t s.
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nadat men de meeste van de nu op zijn naam staande
dingen jaren lang aan R o g i e r van der W e y- d e n had toegeschreven. De tronernde O. L. Vr. nit de verzameling de
Somz^e munt vooral uit door de leelijkheid van het vrouwentype en steekt in Naar matten en zwarten Loon deerlijk of
bij den rijkdom van de tot nu besproken meesters. veel
uitdrukking valt er ook niet in waar to nemen. Om dezen
kunstenaar to leeren kennen, dient men het Stac1el'sche
Institnut, het Berlijnsch Muzeum, de National Gallery en
het Prado to bezoeken. Eerst in de portretten en tafereelen,
Welke deze verzamelingen van hem bezitten, kan men, zoo
al niet buitengewone gaven van koloriet, dan Loch een
wel afgeteekend streven naar dramatizeeren, naar pathos,
expression pathetique, waarnemen, dat hem stempelt tot een,
zij 't dan ook minder begaafden geestverwant van den
grooten R o g i e r.
Het vermoeden, dat D a r e t en de „meester van
F 1 m a 11 e" een en de zelfde persoon zouden wezen, is
inderdaad alles behalve onwaarschijnlijk. Immers, evenals
v a n d e r W e y d e n was D a r e t een leerling van den
Doornikschen schilder R o b e r t C a m p i n, en buiten de
reeds aangeduide verwantschap leveren de godsdienstige
tafereelen van den interessanten anonymus nog zekere andere
overeenkomsten op, die men niet zonder recht als atelieroverleveringen, als gevolgen van gelij ke invloeden, zoo men
't liever heeft, kan beschouwen, o.a. het to pas brengen
van allerlei aan de bouwkunst ontleende motieven.
De eerste groote novateur na v a n E y c k is ontegenzeggelijk v a n d e r W e y d e n. Ik noemde hem hooger een
Brabantschen meester, en niet zooals men sedert P i nc h a r t 's opzoekingen gewoon is to doen, „le maitre de
Tournai." .Het is, inderdaad, zoo goed als uitgemaakt, dat
R o g i e r of Bo g e 1 e t van een Vlaamschen, waarschijnlijk
Leuvenschen vader, H e n d r i k met name en beeldhouwer
van stiel, in 1400 to Doornik geboren is, en dat zijn naam
aldaar, zooals in de middeleeuwen meestal in Wallonie het
gebruik was, in het Fransch werd overgezet. Overigens
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sleet hij een groot deel en zeker het beste van zijn levee in
ooze Vlaamsche gewesten, voornamelijk to Brussel, en schijnt
hij zelf ten alien tijde de voorkeur to hebben gegeven aan
zijn oorspronkelijken Dietschen familienaam.
Hij overleed to Brussel in 1464.
V a n d e r W e y d e n levert een levendig kontrast op
met J a n v a n E y c k. Zoo wereldsch, prachtlievend en
materieel als deze, zoo ingetogen, eenvoudig, ideeel is gene.
Wel blijft hij in eere houden het streven van zijn grooten
voorganger naar een zoo oprecht en volledig mogelijk nascheppen van wat het oog ziet ; hij verscherpt als het
ware nog zijn straffe, stoere teekening, tot zoover, dat ze
bij hem haast aan gravure gnat herinneren ; dock bij dat
alles voeg t hij jets nieuws, jets van hoogere en betere orde
dan eenvoiidige realiteit in 't weergeven ; lets dat hem juist
zooveel aantrekkelijker maakt voor ons, modernen : hij behandelt de lichamen van zijn personages niet om huns
zelfs wille, maar als de passende en noodzakelijke stoffelijke
hulsels, als de uitwendig e g edaanten en symbolen van de
zielen ; hij radeert trek voor trek in de aangezichten, de
handen ; hij schetst de houdingen en bewegingen ; hij ontwerpt de gebaren, niet om hun eventueele plasticiteit,
hun verscheidenheid, hun kracht, maar om ze to doen zijn
tot zoovele veropenbaringen van hetgeen omgaat in de
gemoederen. Hij is de schepper van de dramatische groep,
zooals v a n E y c k de eerste klassieke weergever is van de
volkomen rust. In plaats van de koninklijke waardigheid
en de zelf bewuste bedaardheid, welke ons treft in De Madonna
met Kanunnik van de Paele en zelfs in het Gentsche altaarstuk, krijgen wij in R o g i e i s Kerstnacht en Nood Gods uit
het Berlijnsch Muzeum (535 en 534a), in zijn .A. fdoening
uit het Prado, in zijn kleinen Nood Gods uit het Brusselsch
Muzeum, een geheele toonladder van menschelijke gevoelens, teederheid, medelijden, smart, wanhoop, enz... (1)
Van het zestal werken, aan R o g i e r toegeschreven,
1) Van R o g i e r zijn, to Antwerpen, de Nra. 393, 394, 395, 396,
volgens enkelen 397, en to Brussel 515, 516 en 517. De zoogezegde van
d e r We y den uit de Leuvensche St.-Pieterskerk is niet echt.
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daaronder hoogstwaarschijnlijk twee op minder vertrouwbaren
grond, namelijk No. 27, Mansportret, en 116, Lukas Maria
korzterfeitend, is er een, dat in de geheele tentoonstelling en
wellicht in geen enkel m.uzeum zijn weerga heeft en overigens
in de hoogste maat karakteristiek is voor de kunst van den
meester, ik bedoel den zooeven genoemden, wonderschoonen
Nood Gods uit Brussel, (No. 25 Katal. Brugge). Ditkleinewerkje,
dat zoo overtuigend mogelijk al de kenteekenen vertoont van
een origineelen arbeid, nauwelij ks 45X31 centim. groot, is niet
alleen een juweel van koloriet, ongemeen kurieus om den
grandiozen, al de pracht van den regenboog vertoonenden
zonsondergang, dien het vertoont, maar tevens het uitgangspunt, ja, de typus van een geheele reeks voorstellingen van
hetzelfde onderwerp, later voltooid door M e m 1 i n c, David,
Quinten Metsij s en anderen.
Op de vlammende kleurenpolyfonie van den achtergrond lossen of in krachtig, diepen toon, de silhouetten
van de moeder der smarten, den geliefkoosden discipel, de
boetvaardige zondares, terwijl het doode lichaam van den
Heiland in schuinsche richting, het hoofd naar rechts en
de voeten naar links, op den voorgrond ligt. Eenvoudig
een meesterstuk in Naar eenv oud is de groepeeriug. Al de
aandacht valt al dadelijk op deze beiden : de Moeder en den
Zoon; de Moeder, het bovenlijf heengebogen over den doode,
vastpressend, met hartstochtelijk omgrijpen van den linker
arm, het lijk tegen Naar boezem, drukkend op het bebloede,
koude, bleeke hoofd, dat zij met ongemeene teederheid met
de rechter hand naar zich toehaalt, heftig, vol passie, als
met een kreet, Naar wangen, Naar mood....
Links Magdalena, knielend en de harden vouwend,
als vooruit willend om zich veer to werpen op het lijk,
zich weerhoudend met een souvereine inspanning van
den wil.
Rechts Joannes, Wiens wonderbaar gemodelleerd hoofd
zoo intens uitdrukt de berusting van een, die, zelf droef tot
ontroostbaarheid toe, Loch nog beproeven wil to troosten
wie m& r troost behoeft dan hij zelf ; makende met de eene
hand een gebaar van de uiterste teerheid, als om of to
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wenden van het bebloede aanschijn van den zoon het hoofd
van de wanhoopvolle moeder....
De doode dan, taankleurig, tastbaar star en ijskil, kontrasteerend door zijn absolute rust met de groote bewogenheid van die Brie.
En elk hoofd, elke hand, de voeten en het heele
lichaam van den doode, dat is alles zoo gevoeld, zoo
g eheel en al ziel, en tevens tot in de minste bizonderheid
zoo voortrefelijk af, dat het niet weer loslaat ; dat het zich
of Arent duurzaam op de gevoelige plaat van de verbeelding ;
dat men er van huivert nog uren, nog dagen daarna.
Veel, veel volraakter, -creel dieper g evoeld, dit meesterwerk, waary oor de Staat 48.000 fr. betaalde, dan het door
auderen niet tea onrechte geprezen stukje van een Franschen
onbekende nit de jaren 1450-1500, Le Christ p1eurf , No. 32.
Op weinig e schreden van No. 25 hing een Beweening
van H an s Me ml in c, No. 91, ingezonden door Prins
Do r i a, Rome, en duidelijk g elnspi reerd op het stukj e van
R o g i e r. De orde, waarin de personages gegroepeerd zijn,
de richtin.g en g eheele behandeling van het hjk, de hooding
van Maria, tot zelfs het heenslaan van den linker arm van
de moeder om het bovenlijf van den doode en het aansluiten van Naar wang op het doode hoofd, is ontleend aan v a n
d e r w e y d e n. Alleen alles is hier reel minder diep,
veel minder waar ; het trilt, niet en het doet ons niet
trillen ; het leeft niet, en doet ons niet zoo meeleven.. .
R o g i e i s goede, zuivere wijn is hier aangelengd met
vrij wat waters! Het vuur is er hier uit ; de poezie ontbreekt.
Zelfs nog in den overheerlij ken Nood Gocds van Quint en
in het Antwerpsch Muzeum doet de invloed van R o g i e i s
Pieta zich gevoelen.
Ads echt doen ook aan No. 28, Maria en 't Kzndje JJezus,
waarin de han den wel geheel en al behandeld zijn als de
en 26, Mansportret, dat sommigen
reel kleinere in No. 25,
ten onrechte houden voor dat van S e r Pe t e r
Blade 1 in, den donator van de prachtige Aanbiddzng der
Herders nit Berlijn.
*
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Een ander renovator was R o g i e i s tijdgenoot en geestverwant, de to Gent geboren H u g o v a n d e r G o e s, die
in 1482 overleed. Veel minder dramatisch dan de groote
Brabander, veropenbaart hij zich in zijn zeldzame werken
als een artiest, die vooral nadruk legt op het ontleden van
het karakter, en die wellicht juist om die reden buitengewone
waarde hecht aan kracht en diepte van de teekening. Van
zijn koloriet kunnen wij ons moeielijk een denkbeeld vormen.
Het eenige van zijn werken, dat in Belgie van hen bewaard
is, No. 51, Dc Dood van Maria, nit het gemeente-muzeum
to Brugge, werd jaren geleden ontdaan van al de g lacis
en doet thans aan als een in al to veel zon verschoten
akwarel. De expressie der hoofden, vooral van dat der
stervende, is echter voortreffelijk. Het werk is des to gewichtiger, daar het waarschijnlijk het laatste is, dat de
meester voltooide.
No. 52, het drielui]:, De Aanbidding der Wijzen, houd
ik meer voor wat de Duitschers noemen een „Schulbild"
dan voor een oorspronkelijk schilderij. Ik vind er de
karakteristieke eigenschappen van den meester niet in terug.
Zou het niet wenschelijk zijn, tot een nieuw anonymaat
to besluiten met het oog op den maker van het zeer merkwaardig a stuk, ingezonden door Sir C o o k, Richmond,
No. 7, Dc drie Maria's bij Jezus' Graf? De heeren W e a 1 e
en G. H u l i n van Loo geven het aan Hub r e c h t van Eyck;
Br e din s, Ned. Spect. 1900, op het spoor van het kataloog
van een to Londen gehouden tentoonstelling, acht het een
werk van Jan van Eyck; Crowe en Cavalcaselle
verklaarden het voor volkomen echt ; K a e m m e r e r, in zijn
bekende biografie, betwijfelt die echtheid. Elders heb ik uiteengezet, om welke reden ik in het zeer interessante stuk niet
een werk van een der van E y c k e n, maar van een
Brabantschen kunstenaar nit de jaren ± 1450 erken. Verscheidene schilders, en daaronder enkelen van de allerbesten,
verzekerden mij, dat zij het voor nog jonger hielden. Niet
yonder genoegen trof ik in het verslag over het Archeologisch
Kongres, bl. 15, travaux de la 46 section, een verklaring van
Dr. Jo r is s e n n e, die mijn vermoeden, dat wij hier met
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bevestigt : „Les materiaux dont la yule", namelijk Jeruzalem,
„est construite, ont la couleur des roches diestiennes. L'eglise
de Diest est batie en moellons de ce gres rouge. Vous
connaissez la collegiale de Maestricht, eglise romane dont
la silhouette ressemble a plusieurs des eglises dont le peintre
a seine sa large cite". Overigens voegt de spreker er bij,.
dat hij het „art si psychologique" van dit schilderij niet
bij v a n E y c k, maar alleen bij v. d. W e y d e n en den
„meester van Flemalle" kan thuis bren g en.
Beschouwd in het geheele ensemble van hun werken
zou men niet zonder reden de beide v a u E y c k e n als de
vertegenwoordigers van het epos, Ho g i. e r van Brussel echter
als dien van het drama kunnen doodverven. De eer, de
puurste vertegenwoordiger to zijn van de lyriek, zou dan
to beurt vallen aan Hans M e m 1 i n c, den van ± 1467 tot
1494 to Brugge gevestigden Rijnlander, lien velen, o.a.
W a u t e r s en W e a l e, haast boven al de an dere kunstenaars van dit geheele tijdvak schijnen to verheffen.
Wanneer men de weer dan dertig werken van alle grootte,
Welke de tentoonstelling opleverde, en waarvan een 13-tal
in de Nederlanden en een tiental to Brugge zelf bewaard
worden, aandachtig beschouwd en daarna met de veel
minder talrij ke schilderij en van J a n v a n E y c k en v a n
d e r W e y d e n vergeleken heeft, komt men tot het besluit,
dat, waar men in beide laatstgenoemden mannen van genie
dies t to vereeren, wij in hun gelukkigen mededinger wel
een kunstenaar van ongemeen talent, maar toch alleen van
talent kunnen waardeereu. Zeker, wij weten het: bij geen
van de middeleeuwsche meesters treedt op den voorgrond
het bij ons alien, modernen, zoo hoog aangeschreven streven
naar oorspronkelijkheid van winding en individualiteit van
uitvoering. Desniettegenstaande hebben Loch va n E y c k,
van der Weyden, van der Goes, Quinten Metsij s,
ook ongezocht het middel gevonden, zich van hun voorloopers karakteristiek to onderseheiden inwendig en uitwendig beide, inwendig
door het invoeren of uitdiepen
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van een nieuwen faktor van schoonheid, uitwendig door
een andere wijze van teekenen, samenstellen, kleuren zelfs.
Nu is de geringste van M e m Ii n c's hoedanigheden
juist die tweevoudige originaliteit. Zijn koloriet herinnert
teg elij k aan v a n E y c k en aan Lo c h n e r; het elegische
karakter vanzijn voordracht stempelt hem tot een geestverwant van de meesters der Keulsche mystieke school;
zijn samenstelling levert zooveel gelijkenis op met die van
Bo g i e r, dat men heel wat van zijn werken voor werken
van dezen en hem zelf voor een leerling van den grooten
drama-schilder gehouden heeft (Guicciardini).
Nergens, behalve in enkele van zijn allerbeste partretten, b.v. in dat wonderbare No. 71, Oud Vrouwtj e, tegenhanger van een even heerlijk stukje nit het Berlijnsch
Muzeum; in 73, Mansportret uit het Mauritshuis, 55, Cola
d2 Sforzore Spinelli, A.ntwerpsch Muzeum, 67, Marten van
Nieuwenhove, en in de portretten van No. 66, het triptiek nit
1484, St. Christ o fel, Maurus en Gillis, heeft hij kunnen
benaderen die hoog e waarheid van Leven, die soliditeit van
structu ur, welke bij v a n E y c k, later ook bij Q u i n t e n
M e t s ij s, zulke onbegrensde bewondering afdwingen.
Als schepper van drama's staat hij beneden R o g i e r,
TI u g o, M e t s ij s, zelfs beneden den echten of onechten
Christus. Zijn drama's zijn of wel bleeke navolgingen van
die des eersten, zoo No. 91, ofwel to eenemaal ondramatisch, zoo No. 69, S. Sebastiaan, uit het Brusselsch Muzeum,
en De Martelie van de H. Ursula op No. 68, de beroemde en
eilaas ! zeer overschilderde .Rij ve nit het 8t. Jans Hospitaal.
In de kunst van groepeeren heeft M e mu i n c het niet
veel verder gebracht dan v an E y c k, G e e r t j en, Bout s.
Niet alleen stelt hij in de meeste gevallen zijn personages
voor in de volslagenste rust, hij geeft zich slechts zelden
eenige moeite, om in zijn samenstellingen eenige verandering to brengen. Onder een hemel, op een troo p, nu Bens
binnen, dan eens buiten, de Madonna met het kindj e, om;geven, links en rechts, door twee of weer mannelijke of
vrouwelijke heiligen, wier typen getrouw dezelfde blijven,
ziedaar zeker wel het meest geliefkoosde onderwerp
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van den meester, behandeld in een geheele rij van zijn
schilderij en.
.Als koloriest staat hij zeker boven velen, boven Christus,
Daret, Bouts, van der Goes maar stellig niet
boven van Eyck en van der W e y d e n. Zelfs in zijn
beste oogenblikken slaagt hij er niet in, een zoo volkomen
harmonie van toners to verwezenlijken als J a n v a n E y c k in
zijn Madonna met Joris v. der Paele of als van der We yd en in
zijn Brusselschen Nood Gods. In een enkel stuk, het hierboven
gemelde No. 66, waarbij ik nog zou willen voegen No. 85, De
Boodseha p, ing ezon den door Prins R a d z i w i. l 1, dock volgens
W e a 1 e niet eels van den meester, even cart hij de harin on_ie, niet echter den gloed en den rij kdom, van de twee
andere meesters.
Zijn voornaam.ste verdiensten bestaan in de bevalligheid
van zijn teekening, de doorschijnendheid van zijn kleuren,
de voornam e distinctie van zijn voordracht, ook daar waar
doze wat hol, wat oppervlakkig wordt ; vooral nog in zijn
ong eevenaarde behandeling van de draperieen.
In dit laatste opzicht bracht hij werkelijk wat nieuws.
Waar de van Bycken, Christus, van der Goes,
ook nog v a n d e r W e y d e n, en zich toe bepalen, de
stijve plooien, eigen aan de groote beeldhouwers van de
veertiende eeuw, zoo getrouw mogelijk na to bootsen ; daar
weet hij, van alien de eerste, in den zachteren val van
heusche kleederstoffen, van zijden en luweelen weefsels, een
ongeweten bevalligheid to vinden. Zijn draperieen zwellen,
golven, krullen en wapperen in een spel van zwierige
lijnen ; hun omtrekken teekenen op al zijn tafereelen de
muzikale rythmenlijn van hun aldoor afwisselende arabesken.
Van hem, alleen van hem, leeren alle latere meesters,
de oververfijnden uit het decadentietijdvak evengoed als
de nog naIeven, M a b u s e en v a n o r le y niet minder
dan Me t s ij s en D a v i. d, de kunst, om bij alle gebrek aan
intens gevoel, bij alle gemaaktheid, to betooveren door den
eenvoudig en plooienval van eon vrouwekleed, door de
schakeering van licht en scbaduw op eon mantel of eon
tabbaard.. .
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na met aanspraak waken op de wonderbare veelzijdigheid
van B o g i e ry H u g o, Q u i n t e n. In het uitspreken van
teedere, idyllisch weeke of elegisch zaehte sentimenten alleen
overtreft hij deze meesters. No. 84, zijn Eng^elenconcert nit
het Antwerpsch Muzeum, zijn onderseheiden voorstellingen
van De Boodschap, No. 60, zijn Drie Koningen uit het
S.Jans Godshuis, haast al wat wij van hem kennen, bewijst het.
In haast elk van zijn werken zijn figuren aan to wijzen,
Wier za,chtovale, blauwoogige gezichten een teederheid van
hart en. een reinheid van ziel uitstralen, Welke alleen de
geheel „vergeestelijkte" A n g e l i c o d a F i e s of e zelden
overtroffen, dikwijls geevenaard heeft. Die blonde engel,
met het nog al bolle, innemende lack-gezicht, welken wij,.
nu weer, dan minder volmaakt geteekend en geschilderd,.
in de Brugsche tentoonstelling alle^n wel een zes a zeven
maal hebben aangetroffen, is een figuur uit een droom,
die men niet weer vergeet. Het zelfde is het g eval met
zijn Madonna, vooral zooals zij voorgesteld is in No. 85,,
het wonderheerlijke De Boodschap van Prins R ad z i w ill.
Hoe jammer, dat zoo vele van de to Brugge verzamelde
werken zoo deerlijk overschilderd zijn. Vooral met heel
wat M e m ii n c's is dit zoo; ik noem, buiten de Rijve, No. 59,
Het mystiek Huwelij k van Ste Catarina, de twee portretten
nit Hermannstadt, de pan eeltj es nit het muzeum van
8traatsburg. In andere stukken onderging de kleur, doorhet nawerken in zekere verven van de scheikundige stollen,
vooral in onderscheiden soorten van groen, aanzienlijke
veranderingen, o.a. in St. Jan op Pat hmos, linkerluik van
Het mystiek Buwelij k, in 69, S. Sebastiaan, in 86, St. Jeroen,
in 91, Graflegging, enz.. In de Rijve verschoten violet en

rood van weer dan een figuur.
Een klein wonder van gaaf heid is, daarentegen, het
reeds herhaaldelijk genoemde, No. 85. Pit stukje ziet erzoo frisch en ongerept uit als kwam het zoo pas uit de
werkplaats van den meester. Het doet aan als een tros
rijpe druiven, waarvan de nog door Been vinger aangevoelde
bollen dat exquize, fijne stofineel, Leer als het goudstof op
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stukje dateert waarschijnlijk nit 1482, bijgevolg nit den
besten tijd van den meester.
Vrij interessant is het, ja pikant zelfs, het verschil van
meening waar to nemen, dat er bestaat tusschen de lijst
van M e mu i n c's authentieke werken, zooals die door
verscheidene geleerden is opgemaakt. Volgens W e a 1 e
zijn er niet meer dan 31 absoluut echte, en verder nog 7
hem met eenigen schijn van waarheid toewijsbare schilderijen.
Zoo zijn, volgens hem, de nos. 69, 78, 79, 82, 84, 87, 89,
92, 93, 215, 216, 222, uit de Brugsche tentoonstelling
niet edit.
Van deze laatste nrs. schrijft G. H u 1 i n van Loo 69,
78, 79, 84, 92, wel aan M e ml in c toe. Wat A. J. Want er s
betreft, deze bepaalde in 1893 het aantal authentieke
stukken op 54. Noch het beroemde polyptiek uit Dantzig,
noch No. 84, Engeleneoncert nit Antwerpen., vindt in
W e a 1 e's oogen genade. No. 85 vermeldt hij noch onder de
authentieken, noch onder de toewijsbare, noch onder de
absoluut onechte.
Door schilders hoorde ik intusschen, op technische
gronden, de echtheid van de Rijve in twijfel trekken. Ik
beken nederig, dat ik die gronden tot heden toe niet heb
kunnen ontdekken ... .
Een meester, over wien zeker nog lang niet het
Iaatste woord gezegd werd, is de door J a m e s W e a 1 e al
voor j wren in eer herstelde G e e r a a r d D a v i. d v a n
On d e w at e r, die zich rond 1483 to Brugge vestigde,
er in 1484 reeds als vrijmeester werd opgeschreven en in
1488 met oflicieele bestellingen vereerd werd; een korten
tijd, rond 1515 to Antwerpen verbleef, en in de Westvlaan.dersche hoofdstad overleed in 1523.
Deze David is ontegenzeggelij k een van de veelzij digste
en edelste kunstenaars van zijn tijd. voor de geschiedenis
van ooze middeleeuwsche schilderkunst is zijn loopbaan van
des to grooter belang, daar hij tot een zeker punt de voornaamste stroomingen en zelfs uitdrukkingswij zen van de twede
O. E. 1I 12
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helft der XVe en het eerste vierde der XVIe eeuw in zijn
werken vereenigg t. Hoogstwaarschij nlijk stond hij in zijn
aanvangsj area onder den invloed van zekere Haarlemsche
meesters as Albrecht van Ouwater en Dirk Bouts,
voornamelijk van dezen laatste. Reizende in het Zuiden, of
misschien in de woningen van rijke in de Nederlanden
gevestigde Italianen, moet hij ook gelegeii held gehad
hebben, kennis to makers met de werken van enkele zuidelijke,
d.i. Florentijnsche en Venetiaansche meesters, misschien wel
van C a r p a c c i o en M a s a c c i o. Zekere dekoratieve bizonheden, in zijn vroegste schilderijen to pas gebracht, brengen
mij op deze gedachte. Ook v a n d e r W e y d e n en v a n
d e r G o e s. hebben blijkbaar grooten indruk op hem gemaakt.
Vrij wat van hun eigenaardigen toeleg, om door de teekening
vooral hun personages to karakterizeeren, treft nog in zijn
twee uiterst merkwaardige historische stukken, uitgevoerd
tussehen de jaren 1488-1498, nos. 121 en 122, Het Oordeel
van Kamb yses en Het Villen van den onrechtvaardigen Rechter,
Gemeentelijk Muzeum to Brugge, en de tot v6dr korten
tijd aan v an E y c k toegeschreven A.anbiddzng der Wijzen nit
het Brusselsch Muzeum, no. 135, en in de zonder eenigen
grond aan M a b u s e gegeven beide paneeltj es uit het
Antwerpsch Muzeum, v. Ertb., 180 en 179, De rechtvaardige
Rechte'rs en De vier h, h. Marza's 1). De beide groote tafereelen
nit het Brugsch Muzeum, men zou ze terecht als de eerste
meesterstukken van de historiesehildering in de Nederlanden
mogen beschouwen, vermits zij de gekende paneelen van
Bo u t s nit het Brusselsch Muzeum in alle opzichten verre
overtreffen z). De groepeering is zeer interessant, vooral in
122; de teekening is krachtig ; de kleur, die zeer duidelijk
afwijkt en wel in modernen zin van die van D a v i d s
voortreffelijkste voorloopers, is rijk en warm. De personages
zijn geen poppen, maar levende, denkende, voelende menschen.
Een zonderlinge, op zich zelf beschouwd bijna onwaar1) A. M i c hi e is, Hest, de
stukjes voor fragmenten uit een
Barbary.
2)

Narelij k,

la Peint. Elam., V, biz. 44--45, houdt deze
Retour du Golgotha en voor werk van de

De Legende van Keizer Otto III.
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schijnlijke verandering doet zich nu, road 1500, in David s
werkwijze voor. Volgens W e a 1 e voltooide hij in 1501, ja,
wellicht wat vroeger, twee schilderijen, die nu, onder het
opschrift : The mystic Marriage of S. Ca tharina, het een,
A Canon and his Patrons, het andere, prijken in de National
Gallery to Londen, terwijl hij, road denzelfden tijd, zeker
tusschen 1502 en 1508, en waarschijnlijk wel in 't eerste
jaar, ook No. 123, Dc Doop van Jezus zou hebben voltooid,
een van de kostbaarste juweelen van het Brugsch Muzeum.
Wanneer men de twee eerste van deze drie voorname
werken vergelijkt eerst met de reeds besproken historiestukken en daarna met het voortrehelijke, in 1509 voltooide
tafereel uit Roua.an, Maria, omringd door heilige Maagden, No.
124 van de Brug sche tentoonstelling, dan staat men verbaasd over het enorme verschil, dat zij met gene beide, over de
zeer groote overeenkomst, die zij met dit laatste opleveren.
Nog grooter wordt deze verbazing, als men dan Dc Doop
van Jezus aan de to Londen bewaarde werken toetst.
Zeker, in The mystic Marriage worden wij aan Me m ii n c
herinnerd, dock hoofdzakelijk door het motief, door de wijze,
waarop de groep is samengesteld, veel minder door de
kleur, en geenszins door het gevoel, de ziel van het werk.
Dc Doop is echter, oppervlakkig, van een zekeren afstand,
vooral als geheel beschouwd, zoo opvallend verwant met
M e m 1 i n C ' s kunst, dat men begrijpt en billijkt, dat kenners
als b.v. J a k o b B u r e k h a r d t (Die Kunstwerke der Belgischen Stadte, 1547), het voor een meesterstuk van M e m ii n c
hebben gehouden 1).
Interessant is het voorzeker, dat deze geleerde, die
toch wel een goeden kijk had op schilderijen, Die Tau fe
Christi, „noch tref icher als das vorige Bild," d. w, z, dan
Me m ii n C ' S triptiek met S. Cristo fel, noemde.
Vooral in het middenpaneel, de eigenlijke doop-scene,
1) \T olgens A. M i c h i e 1 s zou dit meesterstuk een work zijn van
Hendrik met de Bles; volgens Waagen van eeu leerling van Mabuse,
namelijk Hore bout of Hoorenbault; volgeru W. Burger een voortreffelijke M e m 1 i n c; volgens Crowe en Cava 1 c a s e I 1 e een work uit de
school van de Dinanteesche landschapscl^ilders, euz.,
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ademt alles het zachte, idyllische gevoel van den dichterlijken Hans v an B rug g e. De typen zijn wel niet die,,
Welke wij gewoonlij k in dezes werken aantreffen ; zij konden-z.
echter van hem ziju ; zij zijn broeders naar lichaam en geest
beide van de zij ne. Het landschap ook is Memlingiaansch
in den vollen zin van het woord ; alleen in technisch
opzicht staat het hooger dan het volmaakste hoekj e natuur,
dat Hans ooit voltooide ; het is de landschappen van de
vijftiende- en zestiendeeuwsche meesters tientallen van
jaren vooruit ; het overtreft al de mij bekende paysages
van P a t e n i e r s en M e t s ij s en het ademt een gevoel vooren een kennis van de natuur, die men alleen eerlang bij de
B r e u g e is zal aan treffen. In zekeren zin ziet het er zelfs
modern nit: enkel in den meesterstuk van J a n v a n E y c k,
De Madonna met Kanselier Rolin, waardeert men iets van de
atmosfeer, die her rond al de figurers bijna voelbaar
weeft en zweeft. Ook de verlichting is uitnemend ; en de
boomers, met vaste hand geteekend, staan heerlij k groeiend,.
leveed in de lucht.
Tusschen de voorstellingen op de buitenzijden der
luiken en de drie tooneelen van den binnenkant is er
een opvallend verschil, dat overigens B u r c k h a r d t niet
ontsnapt is. Gaarne erken ik, dat de figuren, daarop voorgesteld, weer meer verwantschap vertoonen met die uit
No. 124 (Rouaan), waarschijnlijk omdat zij later, rond 1508
of zoo, geschilderd werden.
En nu heb ik mij schoon voor to houden, dat de datum,
waarop althans de Nos. 121 en 122 en 124 voltooid werden,
door een nauwgezetten geleerde als W e a 1 e opgedolven
zijn nit historisch-authentieke oorkonden ; dat het mogelijk
is geweest voor een schilder, zelfs met een nog veel buigzamer talent dan dat van D a v i d, om, in z66 korten tijd,
over to gaan van die eerste manier tot die tweede ; dat het
vooral mogelijk is geweest, tegelijkertijd, schier in 't zelfde
jaar, to sehilderen The mystic Marriage n The Canon en De
Doop van Jesus — voor mij is en blijft het een raadsel. Ik kan
niet anders dan Kier de vraag stellen : is het Wel absoluut
bewezen, dat
tenminste
De Doop van Jezus een werk
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is van D a v i d, niet van een ander, nog onbekend direkt
leerling van M e m 1 i n c?
In 't voorbijgaan stip ik aan, dat het mij, ondanks het
getuigenis van W e a l e, onmogelij k is, P a t e n i e r s voor
den maker van het Dooplandsehap to houden. Het doet
mij genoegen, mij hierbij to kunnen beroepen op Prof.
H u 1 in, die ro ndweg verklaart : „il n'y a entre eux aucune
ressemblance."
In 1515, z agen wij, verhuisde D avid naar Antwerpen.
Pat hij echter aldaar den invloed van M e t s ij s, die
nauwelij ks eenig e jaren later het g elief koosde voorbeeld
van_ verscheidene Brugsche schilders zal worden, o. a. van
Pr > v OS t en van den meester der Pro feten en Sybillen, merkbaar zou ondergaan hebben, blijkt uit geen enkel werk.
Aileen in 343, Hezlige Familie, die, schoon niet op geheel
onwrikbaren grond, aan P a v i d wordt toegeschreven, vinden
wij jets van M e t s ij s' teederheid van g evoel en van de
houdingen van zijn personages weder.
Toch was zijn evolutie nog niet volledig. hit nos. 128 en
128bis, twee buiten(?)luiken van een triptiek, die De Boodsehap voorstellen, blijkt, dat D a v i d zijn manier nog Pen
laatste maal heeft pogen to wij zigen. No. 128, den engel
voorstellende, bleef niet verschoond van overschildering ;
in koloristisch opzicht staat het stuk niet op een hoogte met
het volg ende : de schakeering der kleuren is weinig smaakvol ; het figuur van den engel is echter, op het gezicht na,
zeer deugdelijk werk. Maar meesterlijk is 182bis. Geheel
in 't blauw M a r i a, neergeknield v66r een blauwbehangen
bed in een blauwgeschilderde kamer. Het geheel baadt in
een half-blauwen schemertoon van een wonderbare, hoogst
poetische zachtheid, een bijna modern chiaroscuro, waarin
alles leeft. Het stuk moet, naar mijn oordeel, niet in 1509,
maar nog heel wat later ontstaan zijn.
Dat 125, het triptiek van de heeren de So m z e e,
Brussel, een. Anna ,,Selbdritt" met heiligen omgeven, van
D a v i d zou wezen, is onaannemelijk. Reeds de manier van
de stollen to behandelen steekt schril of bij die van den
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grooten meester. Ook ontbreekt de ziel van D a v i d pier
geheel. (1)
D a v i d is de laatste groote schilder van de eig enlijke Brugsche groep ; de laatste, die de groote overleveringen
van de stichters, Hubrecht en Jan van Eyck, nog in
eere hield. Van hen, die na hem komen, blijft nog een
enkele zijn voetspoor volgen, al to slaafs eig enlij k, om onder
de werkelijk origineele meesters to kunnen gerang schikt
worden : A d r i a an Y s e n b r a n t, waarschijnlijk ziju leerling,
sneer bekend als de Meester van de O. L. Vrouw der Weeen 2).
De anderen, J a n P r o v o s t, de Meester der Antwerpsche Deipara Virgo, waarschijnlijk Am b r o o s B e n z o n, ook bekend
als monogrammist A B 1527, (3) behooren eigenlijk, door den
geheelen aard van hun werk, tot de Antwerpsche groepnit de eerste helft van de XVIe eeuw. Wie over deze epigonen nader wil ingelicht worden, leze in het tijdschrift
Kunst en Leven (4) de uitvoerige en hoogst belangrijke studie
van Prof. H u ii n v a n L o o over „Eernige Brugsche Meesters nit

f

de eerste Hel t der XI Ve Eeuw."

Het is een treffend verschijnsel, hoe, evenals aan de
voorzijde van de groote Nederlandsche school van v6br de
Renaissance de beide reuzengestalten van H u b r e c h t en
J a n v a n E y c k oprijzen, zoo ook, aan de achterzijde, zich
verheffen de twee grootsche figuren van twee meesters, die
in hun geheel, nauwelijks minder groot, in zeker bizonder
opzicht zelfs werkelijk grooter, ook een machtigg en invloed
zullen oefenen, namelijk M e t s ij s en P i e t e r B r e u g e 1 de
Oude, bijgenaamd de Koddige, d e Vie z e.
Beiden zijn tegelijkertijd, ofschoon niet in gelijke mast,
de laatste vertegenwoordigers van de middeleeuwsche en de
1) Volgens A. M i chi e is zou No. 14, de zoogezeide van Eye k
nit het Brusseiseli Muzeum, ook van de B 1 e s zijn, evenals No. 73 nit het
Antwerpseh Mnzeum. Ik ben geneigd, dit laatste stuk, dat ongelukkiglijk
niet puntgaaf bleef en vrij donker is geworden, voor een D a v i d to houden.
2) W a a a n's zoogezeide Mostaert.
3) Van B e n z o n bevat het Antwerpsch Muzeum drie stukken, No,
262, 263 en 264.
4) Gent, Ad. Host e, Galgenbergstraat, 21-23.
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baanbrekers, neen, de eerste zegevierders van de moderne
richting. Q u in t ij n de Smid mag meer het verleden, de Vieze
Pieter meer bepaald de toekomst verpersoonlijken ; in een
opzicht zijn zij, op een tijdsafstand van 25 jaar, arbeiders
op denzelfden akker, elkander volkomen waard ; hun kunst,
essentieel Nederlandsch en vol ksch, gaat een periode to
gemoet, waarin men meer waarde zal hechten aan beweging,
veranderlijkheid en waarheid van uitdrukking, krachtige weergeving van het leven, dan aan karakter en plasticiteit van
worm. Beiden ook zullen, en in dit opzicht zet de jongere
de tank van den oudste enkel voort, de teekening van het
menschelijk figuur merkelijk vereenvoudigen en het herleiden
tot een schema van enkel de meest sprekende, de voor
elk type, elk gevoel, meest wezenlijke trekken , verzacht
veel _meer dan versterkt door schuchtere, zachte schaduwen.
Q u i n t ij n zal het leven van enkele menschen, B r e u g e 1
bij voorkeur dat van velen, zeer velen, van menigte bij
menigte, van „het yolk", pogen to herscheppen.
Pat, zooals men vaak hoort beweren, Q u in t en de
synoptische voorstelling geheel of nagenoeg geheel verzaakte,
om eenheid van handeling na to streven, is evenmin aan
to nemen, als dat hij de landschapschildering tot een
hoogeren graced van volmaaktheid zou opg evoerd hebben.
Slechts in een opzicht komt hij dichter bij de bedoelde eenheid dan zijn groot voorbeeld, v a n d e r W e y d e n: hij
geeft de donatoren niet langer plaats weer to midden van
de beoogde religieuze voorstelling. Even goed als B o g i. e r
toont hij ons, ver, door poorten en zuilengangen peen
ver van de feestzaal, waar S a 10 m e het afgehouwen
hoofd van den Dooper H e r o d e s aanbiedt, hoe dit hoofd
in de gevan genis wordt afgeslagen. Doch, waarin hij den
grooten Brabantschen meester wel degelij k voorbij streeft,
dat is in zijn welbewust ter zijde laten van alle minder
belangrijke bijzaken, in het geheel en al op den voorgrond
stellen van het menschelijk figuur, in het doelmatig samenstellen van een groep in actie. In het landschap braeht
hij het zeker niet verder dan G e e r a a r d David (Het Doopsel)
of zelfs dan J a n v a n E y e k (Madonna met Kanselier bun).
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Eindelijk, of men hem wel met voile recht voorstelt
als den uitvinder van de satirische zedenschilderin.g, waarin,
na hem, Marinus van Roemerswaal, Jan Metsijs,
en oneindig meer ook de V i e z e B r e u g e 1 zullen uitmunten, schijnt mij geenszins uitgemaakt. Vooreerst is het
bekend, dat v a n E y c k en v a n d e r W e y d e n dergelijke,
wel is waar Binds lang verloren geraakte schilderijen voltooiden ; en overigens volstaat het, kenuis to waken met
zekere K u p f e r s t i c h e uit de 15 e eeuw, b.v. met die van de
monogrammist F. V. B., en met zekere miniaturen uit de
14e en 15e, om overtuigd to zijn, dat hij, en naast hem
L u k a s v a n L e y d e n in zekere van zijn platen, en weldra
Breugel I en II, eenvoudig het werk van niet genoemde
voorgangers, wel is waar met meer talent, hebben voortgezet.
Toch leerde ons de Brugsche tentoonstelling lang niet
zooveel wat B r e u g e 1 als vat M e t s ij s betreft.
Wel kan men nog niet duidelijk de invloeden nagaan,
onder Welke zich Q u i n t e n ontwikkelde, al is het van nu of
uitgemaakt, dat Bo u t s en v a n d e r W e y d e n, en...
zal ik wagen het to zeggen ? .... ook zekere Italianen aan
die ontwikkeling niet vreemd bleven. In elk geval weten wij
nu lets weer van de voortbrengselen van zijn genie v66r het
heugelijke jaar 1509, Coen hij De Legemcde der I. Anna voltooide,
terwijl wij ook niet weer geheel onwetend bleven omtrent
de jaren, die volgen na de voltooiing van zijn Wisselaars
uit het Louvre, d.w.z. van 1514 tot 1530.
De tentoonstelling liet ons inderdaad kennis waken
met een werk, ingezonden door Prins L i c h t e n s t e i n, to
Weenen, No. 198, Golgotha, dat behoort tot een geheele
serie tafereelen, nu eens van grootere, dan van kleinere
afinetingen, en die alle hetzelfde onderwerp vertoonen : ik
vermeld het, eilaas ! lang niet weer gave triptiekj e uit het
Muzeum to Brussel, een ander nit de National Gallery, en
vooral een groot drieluik uit de verzameling M a y e r v a n d e n
B e r g to Antwerpen, waarvan het middenpaneel vooral van
groote waarde is voor de kennis van de v66r- Antwerpsche (?)
of eerste manier van den heerlijken meester.
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Ik zeg eerste, maar moest eigenlijk tweede manier zeggen.
Immers, no. 21 van het gat., uit het Muzeum van Brussel
herkomstig, toont ons het oudste van alle tot nu bekende
werken van den meester, hoogst waarschijnlijk ontstaan, toen
hij nog niet in Antwerpen gevestigd was, dus vb6r 1491.
Is dit zoo, dan bestaan er redenen, om No. 371, S. Paulus
(Jan?) en S. Agnes, to plaatsen tussehen de jaren 1491 en
1508. Het model is pier nog niet zoo eenvoudig als in
de werken uit de derde periode ; in de zegenende hand van
den evangelist en in het gezicht van de beide personen
spreekt reeds het innige gevoel, dat de groote scheppi.ngen van Q u i n t e n zulk een transcendentale waarde zal
bij zetten. De heili g e is wel dezelfde, dien wij, in het groote
stuk van Mevr. M a y e r ouder het kruis zagen staan.
Van na l51 zij n, buiten twee kapitale portretten, No.
190, Ben Kanannik, en 351, De Man op witten grond, No. 359,
Be oude Vrt er en de Dievegge, een stukje, waarvan in het
Antwerpsch Muzeum een kopij, van veel minder waarde,
natuurlijk, bewaard wordt, en No. 350 Maria en J-ez'ukern op
indien echt :' 1)
ecu . Troon in eert Janclsehap, althans
De Man op witten grond is een verbazend stuk werk.
Op het eerste g ezicht, wat nit de verte, doet hij bijna aan
als eeu R e m b r a n d t en verscheidene schilders ook
lieten zich, na den eersten indruk, dezen naam ontvallen. Bij
nailer bestudeeren van het figuur zelf en van de wijze,
waarop elk deel geteekend en gesehilderd is, herkent men
echter spoedig de hand van M e t s ij s. Enkele houden het
stuk voor een vrij e behandeling van het portret van C o s i m o
d e i Medici. Ten onrechte, meen ik ! Noch in Benozzo's
fresken, noch in de Denkmiinze nit het Muntenkabinet to
Berlijn vertoont de kop van C o s i m o een zoo onbeschaamd
snavelkrommen neus en een zoo materieel-geile onderlip.. .
De man is blij kbaar geen andere dan het model, dat
Q u i n t e n gebruikte voor No. 359 en voor een van de
1) In de Belgisohe muzea zijn, zooals men weet, van Q u i n t e n voorhanden, to Antwerpen de Nos, 241, 242, 243, 245, missohien ook 246, to
Brussel de Nos. 75, 76, 299, 300 (met een landsohap van Patenier), en
waarsohijnlijk 301.
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heidensche legeroversten op het linkerluik van het groote
Antwerpsche triptiek. Het stuk, aan de echtheid waarvan
enkelen twij felen, vertoont het opschrift : Quintinus Matsys
pingebat anno 1513.

Geheel op het eind van zijn loopbaan, zeker na 1513, moet
Q u i. n t e n den kanunnik hebben gesehilderd, die van nu of
rang neemt onder zijn voortreffelijkste werken, al moet hij
zeker achterstaan bij den ongeevenaarden V laamschen Burger,
den zoog ezeiden Knipperdolling, No. 113 in het Stadel'sche
Institut, „dessen Ausfuhrung, nach dem CosUim zu schliessen,
in die 20r Jahre des 16. Jahrh. fallt."
Het figuur, dat, in zijn wit geplooid koorhemd, met
zijn zwart baret op 't hoofd, krachtig aflost op een zeer
fielder, bijna grijstonig landschap, met kleine heuveltjes en
met al de breedheid, die de
boomen, is breed gezien,
meester in zijn beste werk wist to leggen, en ademt
geheel die groote, vrome sereniteit, Welke de beste figuren
van Q u i n t e n in zulken hoogen graced kenmerken. Of het
koorhemd niet door een minder bekwame hand werd overschilderd ? Ik twijfel er aan ! Q u in t en zelf zou die plooien
lichter, luchtiger, doorschijnender gelaten hebben.
Ruimte ontbreekt mij, om nu nog to spreken van een
geheele reeks meesters van tweeden en zelfs derden rang,
Wier opus men gewoonlijk kan indeelen in twee groepen
van schilderijen, zulke, waarin de nationale traditie ,
en zulke andere, waarin de Italiaansche opvatting overwegend
is: J a n M e t s ij s, een schilder, die nog wel eens zal to
voorschijn treden nit het duister, waarin hij tot nu toe
gelaten werd; Barend van Orley, Jan van Mabuse,
de MMeester der vrouwelij ke Half-figurer, H e n d r i k m e t d e
B 1 e s, de weinig bekende D irk v e 11 e r t, zijn in dit geval.
Werk van eerste gehalte was van verscheidenen dezer, en
heel zeker van den tweeden en derden, to Brugge voorhanden.
In 1530 overleed meester Quint en; in 1525 werd, bij
Breda, P i e t e r B r e u g e 1 geboren. Toen deze op zijn beurt
in 1565 den schranderen, oolijken kop neerlei, was de vorm,
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waarin de kunstenaars nu sedert haast twee honderd jaar
hun onderwerpen hadden gegoten, niet versleten, maar... .
verbrijzeld. Hij, die ze had stukgeslagen, was de koddige
Pieter zelf.
Slechts drie oubetwistbare authentieke werken van hem
bracht ons de Brugsche tentoonstelling : No. 358, De Volkstelling
to Bethlehem, Brusselsch Muzeum, No. 356, De Drie Koningen,
geteekend en gedateerd 1564, Verzameling Rott, No. 357,
Luilelckerland, geteekend en gedateerd 1867, R, v. Kaufmann.
Drie prachtstukken, vrij wel bewaard,
het stuk nit
Brussel is zoo gaaf als was 't pas heden voltooid ! alle
drie teekenachtig voor de Brie voorname werkgroepen van
den enormen, uog steeds niet naar waarde geschatten
meester ; het een voor zijn tooneelen nit het volksleven, het
ai1_der voor zijn wijsgeerige tafereelen, het derde voor zijn
godsdienstige stukken.
Dit laatste, No. 356, is een oorlogsverklarin g in optima
forma. Met beide voeten teg elij k g aat Br e u g e 1 hier staan
op het Loch al zeer dun geworden touw van de overleveriug, en hij springt er zoo roekeloos op road dat het breekt !
Zijn Maria is ecu boerin, een kloeke, half ruwe dochter nit de
omstreken van Brussel, uit het eigen gewest, waar na drie
eeuwen de geest van d e n V i. e z e nog eens over een
Vlaming zou vaardig worden : ik heb L a e r mans genoemd.
De koni.ngen zijn vermomde of verkleede boerenkinkels,
blijkbaar veel to oolijk om de rol, die zij spelen, een oogenblik an serieux to nemen ! Jo z e f ziet er nit als een soort
eoureur de barrifre, als een vaartkapoen emeritus, die
met verbaasde oogen zijn boerenhol overrompeld ziet door
al die vreemde, zonderling toegetakelde heerschappen....
Een soort van schoolvos of pedant, blijkbaar de hooggeleerde
famulus van een van de koningen, fluistert hem een troostmare in de ooren, waarschijnlij k wel ecu : „Hou je gesloten,
kerel ! Laat ze begaan, de grrroote bazen ! Drinkgeld zal er
voor je zeker overschieten !" Maar, hoe heiligschennend onhistorisch ook, levee doen zij, die personages alien, leven,
denken, spreken, bewegen ! Elk heeft eigen karakter, evenals
eigen houding, gebaar, oogopslag, mondplooi ! De groep is.
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zoo onschoolsch als de meest moderne het zou droomen !
De kleur is, bij een zeer gedistingeerde dominance van grij s,
allerlei lachen en schateren van rood, geel, blauw, groen,
geheel eigen, geheel nieuw.
Waarlijk, nu is de keten der traditie, waarvan B r o e d e r1 a m de eerste nog ij zeren schakel smeedde, waaraan J a n
v a n E y c k een geheele reeks ringen van het stevigste
goud, en de statige rij van twintig latere meesters van alien
rang en alle gehalte nog zoo m.enig lid toevoegde, nu is
zij verbroken, voor goed verbroken, en de schakels verspreid naar alle de vier winden, om hersmeed to worden
nimmermeer, never more!
Eigenlijk is het verbazend, dat R e m brand t, de grootste
en glorieuste verachter en verkrachter der traditie, die ooit
geboren werd, eerst in de 17 b0 eeuw is opgestaan.
De koddige Pie t e r had hem, vo6r 1565, reeds zoo
wondermooi het pad geeffend.. .

Feministische pleidoolen
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Jhr. Mr. H. SMISSAEHT.

Het Ontwaken der Vrouw, door
Mrs. Fran c e s S win e y, vertaald door
Martina G. Kramers 1 ). - Almelo,
W. Hilarius Wzn.
Vrouwenwerk in Nederland, door
AnnaPolak. Groningen, J. Romelingh.

II. (Slot.)
Pat Mrs. S w i u e y het vrouwen-kiesrecht als een
„gewichtig voorrecht" beschouwt, was ons reeds bekend ;
ten overvloede verklaart zij nog eens, waar zij uitvoerig
daarover spreken gaat : „Zonder twijfel draait de strijd om
„de vrij making der vrouw om dezen maatregel van gerech„tigheid. De voor vrouwen drukkende wetsbepalingen zullen
„alleen worden weggenomen, als de vrouwen het kiesrecht
„voor het Parlement hebben." Even apodictisch als in deze
uitspraken is de schrijfster in haar betoog der billijkheid
van vrouwenkiesrecht : Een vrouw is een persoon en niet
een ding; zij heeft het recht als individu behandeld to
1) De vertaalster, hoewel hopend dat de krachtige opwekking der
schrijfster aan de vrouwen ook in Nederland weerklank zal vinden, verklaart in een bij schrift dat zij „niet alle beweringen der schrij f ster op
„wetenschappelijk en moreel gebied kan onderschrijven".
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worden en „de eenige wijze, waarop iemand als individu
„kan beschouwd worden door de wet, is door hem of Naar
„het stemrecht to geven". Laat ons, om voet bij stuk to
houden, eerst bij dit punt stilstaan. Ret wil ons schijnen
dat pier het woord mag Belden: wie to veel bewij st, bewij st
niets. De zoo algemeen geformuleerde stelling Loch zou
leiden tot het meest uitgebreide allemans-kiesrecht, dat zich
maar denken laat. Zijn minderjarigen, zijn bedeelden, zijn
gevangenen, zijn de allerlaagste proletariers .... „dingen"
of „personen" ? Zoo zij personen, individuen zijn, behoort
de wet hen als zoodanig to erkennen en hun alien „aandeel
„in de staatsmacht to verzekeren". Doch iedereen gevoelt
wel, dat de erkenning als individu niets uitstaande heeft
met kiesbevoeg dheid ; dat het absurd is to zeg gen : „gij zij t
„geen kiezer ? Dau beschouwt de wet u als een ding !"
En deze absurditeit was de sluitsteen van mrs. S w i n e y's
betoog. „Dat de eene helft der menschheid, de mannelij ke,
„alleen, bevoegd of onbevoegd, willekeurig wetten mag
„waken voor de andere helft, dat is een onregelmatige
„toestand, welks onbillijkheid wel dadelijk in 't oog moet
„vallen ... Hoe zouden de mannen het vin.den, indien alle
„wetgeving eens in handen der vrouwen ware? Zouden zij
„de verdeeling van wederzijdsche plichten en verantwoor„delijkheid rechtvaardig, goed of doeltreffend willen noemen,
„wanneer die gebaseerd was op de schikking, dat de mannen
„moesten zorgen voor de geldmiddelen van den Staat,
„terwijl de vrouwen alleen hadden to beslissen, hoe de Staat
„bestuurd zou worden ?" Het is duidelijk dat er in deze laatste
casuspositie een font schuilt. Omgekeerd Loch zou de zaak
dan nu aldus moeten gaan, dat thans de vrouwen moeten
zorgen voor de geldmiddelen van den Staat, terwijl de mannen
den Staat besturen. En deze wonderiijke voorstelling zal Loch
wel niemand voor zijne rekening willen nemen. Intusschen
moge niet onopgemerkt blijven hoe Mrs. S w i n e y pier een
gansch anderen g rondslag voor kiesbevoegdheid dan de
individualiteit der vrouwen komt aanbevelen : Naar zweefde
ongetwijfeld het oude Engelsche adagium voor den geest :
The tai payer is the tax-layer; wie mee-betaalt, dien komt
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medezeggenschap toe. Het opvolgen van dien regel zou ons
consequent echter niet verder brengen dan tot de toekenning
van kiesbevoeg dheid aan alle belasting betalende vrouwen. verder
komt men daarmee niet. En is daardoor aan de „billijkheid"
voldaan ? Doch heel die vraag naar billijkheid behoort o. i.
geecarteerd to worden bij de regeling van het stemrecht.
De kiezer, die naar de stembus gaat, oefent niet een recht
uit, maar kwijt zich van een functie, hem door den Staat
opg edragen. En deze functie draag t de Staat slechts op aan
hen, van wie verwaeht wordt dat zij die naar behooren
kunnen vervullen ; bij de overwegin g dier vraag geeft alleen
het staatsbelang den doorslag. Ware het anders, dan zou
kiesplirht ecu ongerijmdheid ziju. Want een pri.vaatrechtelijke bevoeg dheid kan men alti jd strafeloos ongebruikt laten,
maar de -net-vervulling van een publiekrechtelij ke functie
kan_ een overtreding zijn. Er is dus eigenlijk geen sprake
van onbilllj kheld, `vanneer de wetgever dezen of genen het
kiesrecht onthoudt ; men zou moeten zeggen dat de wetgever het staatsbelang beter zou dienen, door aan sommige
categ orieen van uitg eslotenen de kiezers-functie merle op
to dragen. En wie dus vrouwen- kiesrecht bepleiten evil, moet
aantoonen dat het belany van den Staat vordert ook vrouwen
met deze functie to belasten. Doch nu is juist het ei.genaardi.ge van Mrs. S w i n e y' s boek dit, dat men daarin
eenige gegro nde argumenten aantreft voor het bewij s van
het tegendeel, arg umenten, die wel leiden moeten tot de
conclusie dat het belang van den Staat (of
wil men
der gemeeuschap) n i e t vordert, eer verbiedt vrouwen tot
kiezers to makers. Daargelaten de „zuivere anatomische
gronden", door de schrijfster vroeger aangevoerd ten bewijze dat de vrou`v in het verstandelijke niet de gelijke
van den man kan zijn dan ten koste van bepaald vrouwelijke hoedanigheden, Welker Bemis Naar onberekenbaar
leed zou berokkenen, pleit tegen vrouwenkiesrecht
al wat wij boven aan Mrs. S w i n e y 's boek ontleenden
omtrent den eisch, dat de veredelende invloed der vrouw
zich allereerst en allermeest doe Belden in het huisgezin,
vanwaaruit alle hervormingen, willen zij stand houden,
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moeten uitgaan ; omtrent de roeping der vrouw tot de
vorming van de karakters parer zonen en dochteren door
leer, tucht en voorbeeld in den huiselijken kring; omtrent
de voorspelling dat de echte vrouw, na een korte vlucht
tusschen de schitterende verlokkingen van geestelijke en
stoffelijke vrijheid, instinctief zal terugkeeren tot het veilig
beschermend dak van het huffs, als Naar natuurlijke haven
van teederheid, geluk en rust. Want zoo waar als het is
dat de vader door de beslommeringen van het openbaar
leven zich niet altijd zoo geheel aan het huisgezin kan
geven als hij zelf wel zou wenscheii, zoo waar zal het ook
zijn dat die zelfde beslommeringen, wanneer zij het „gewichtig voorrecht" ook der vrouw zijn geworden, ook haar
zullen beletten „de nederige onveranderlijke plichten van
den huiselijken kring" naar den eisch waar to nemen en
in dien kring „de grondslagen van het karakter" parer
kinderen to leggen. evil men de proef op de som ? Men
vindt die alweder in Mrs. S win e y's boek. In Amerika
heeft de vrouwenbeweging onzer dagen „haar hoogtepunt
bereikt" ; „in sommige steden zijn bijna alle openbare
„ambten aan vrouwen gegeven" ; „tot de meeste belangrijke
„sociale hervormingen is het initiatief genomen door vrouwen".
Maar juist de Amerikaansche vrouwen krij gen dan ook van
Mrs. S w i n e y de ernstige vermaning ; toch niet geheel op
to gaan in het publieke leven, Loch niet het gevoel
d.i. den zin voor al wat edel, rein en idealistisch is to
verachten, toch den teederen groei der menschenziel to
beschutten, to bewaken en aan to kweeken ; „het zal een
„duistere toekomst zijn voor het ras, indien de Amerikaan„sche vrouwen, die zulk een groote onafhankelijkheid van
„karakter en positie hebben bereikt, de mannen gaan na„volgen in het jagen naar winst, eerbewijzen en stoffelijk
„welzijn, ten koste van al wat rein, goed en edel is in
„het leven. Zij moeten er voor Waken, dat bij al Naar
„buitengewone voordeelen van positie, het hart geen gebrek
„lijdt, naarmate er meer van het hoofd wordt geeischt"..
Ziet men pier niet bewaarheid, wat Mrs. S w i n e y zelve
schreef over de intellectueele gelijkheid, die voor de vrouw
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slechts bereikbaar is ten koste harer beste vrouwelijke
eigenschappen ? Want de schrijfster vindt Naar vermani ig
zeer noodzakelijk ; „dit gevaar bedreigt werkelijk het Amerikaansche volkskarakter". Is dat zoo, welnu, dan wage de
wetgever land en yolk niet aan zoo hachelijk een experiment. Het belang van den Staat eischt dat afgeweerd
worde alles wat een dreigend gevaar voor het volkskarakter
kan worden; het belang van den Staat (en dat der vrouwen!)
vordert behoud van de beste, vrouwelij ke eigenschappen,
die niet in den waagschaal mog en worden gesteld ter wille
der toevoeging aan het kiezercorps van eenige tienduizend.en vrouwen.
En is het ook wel noodig aan vrouwen stemrecht to
g even, om haar op den gang van zaken invloed to doen
oefenen P Er is een schromelijke tegenspraak tusschen
de beweringen van schrijfsters als Mrs. S w i n e y, die eerst
ons luide prediken dat de man wezenlijk is zooals de vrouw
hem maakt, dat de invloed van het superieure wezen (de
vrouw) door heel de wereldgesehiedenis peen zich zeer
krachtig heeft doen Belden; en die daarna uitroepen
dat de voor vrouwen drukkende wetsbepalingen nooit nit
de wetten zullen verdwijnen, wanneer men Naar niet een
stembiljet geeft. Mrs. S wine y noemt met rechtmatigen
trots Mrs. B e e c h e r S t o w e; iedereen weet dat zij den
stoot g ege ven heeft aan de afschaffing der slavernij ; zooveel
heeft een vrouw zonder stembilj et weten to bewerken. Doch
Mrs. S w i n e y is in haar pleidooi voor vrouwenkiesrecht
zoo verblind, dat zij, om to bewijzen dat de mannen altijd
wetten gemaakt hebben alleen ten bate van mannen, schrijft :
„de slaaf vroeg om zijn vrijheid door de voorbede van den
„vrij en man en de band der broederschap bezorgde hem
„weldra zij n vrij lating . Dat de slavinnen tegelijkertij d werden
„vrijgemaakt, was slechts een onvermijdelijk gevolg ...."
Inderdaad, waar de geschiedenis zoo moet worden vervalscht,
dat de emancipatie der (mannelijke) slaven wordt voorgesteld
als een gevolg van het esprit de corps onder mannen, daar
voelt men de lust in zich opkomen het debat to staken.
En die lust wordt er niet geringer op, wanneer men later
1). E. II 12
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een zinsnede leest als de volgende : „Gewoonlijk zal men
„zien, dat de hevigste tegeustanders van het kiesrecht der
en waar zij kunnen ook van andere dingen
„vrouwen
„die Naar verheffing bevorderen mannen ziju, wier eigen
„zedelijkheid geen navraag lijden kan. Zij beoordeelen de
„vrouwelijke sekse naar de minder ontwikkelde vrouwen,
„met wie zij meestal omgaan en die zij schijnen to prefereeren;
„daarom zien zij liever de vrouw vernederen dan verheffen,
„en Naar toestand liever slechter dan beter worden." Maar
al ziet men dergelijke insinuaties door de vingers, het is
en blijft toch een onbegonnen werk stuk voor stuk al de
beweringen der schrijfster to weerleggen en aan to toonen
hoezeer het niet genoeg is sommige zaken met groote beslistheid to verkondigen, om ze daardoor geloofwaardig of
juist to makers. Wat dunkt u b.v. van de stelling, dat „het
„niet mogelijk is een enkele wet to vinden in eenig land,
„beschaafd of onbeschaafd, die de vrouw meer dan den man
begunstigt ?" Wat, van de voorstelling dat de arbeidswetten
ten bate van vrouwen gedicteerd zijn door den broodnijd
van mannelijke concurrenten ? En wat van de bewering,
„dat vrouwenzaken nooit billijk, eerlijk en volledig van het
„standpunt der vrouw zijn beoordeeld geworden" en dat
„daarom de vrouwen de wereld ook nooit naar Naar zin
gevonden" hebben ? Vraagt
agt men wat de vrouwen met
het kiesrecht zouden doen, het antwoord luidt dat de vrouwen
verbeteringen zouden invoeren op veel principieeler en
breeder basis dan door de manners geschied is; de hervormingen der mannen „worden meest aangenom en uit oppor„tuni.stische overwegingen, uit zuiver persoonlijke, partijdige
„of politieke motieven, geheel afgescheiden van duidelijke
„principes. Het resultant is halve maatregelen, verkeerd
„in elkaar gezet, en den stempel dragende van het onprac„tische, dat niet lang bestaan kan. De manners zijn tevreden
met lapwerk ...." Hoe zal dan het parlementair werk zijn
van de vrouwen, die immers volgens Mrs. S w i n e y den
man in het verstandelijke niet evenaren ? De vrouwen
zullen de „taktiek van schipperen" afschaffen. „Zij (de
vrouw) „zal vragen of een maatregel billijk, noodig en vol-
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„doende is. Wat valsch, verraderlijk en dubbelzinnig is, zal zij
nit de wetboeken verbannen." Het „nijdig gif van onbillijk„heid, aanmatiging en ei genbelang" zal zij weren; „kleinzielig e
„conventie, dweepzucht en vooroordeel" zal zij doen zwichten
„voor waarheid en recht". Pit alles klinkt zeer fraai ... .
als toekomstmuziek. Maar wil men nu een weer tastbare
proeve van wat dan de (Engelsche) moderne vrouw-kiezer
door Naar stembiljet zou bewerken ? Pit......dat
dat het
huwelijksverbod tusschen den man en de zuster zijner overleden vrouw werd gehandhaafd ! Drie bladzijden vol van de
felste en zonderlingste argumenten zijn voor Mrs. S w i n e y
nauwe ijks g enoeg one to protesteeren tegen de afschafling
dezer Eng elsehe antiquiteit, tegen „den wensch van een.
„kleine minderheid van personen met weinig zelfbeheer„sc^hm g en onbedwingbaren hartstocht", tegen dit „nieuw
„hatelijk element, dat den grootsten invloed op de heilig„heid van het huwelijk moet hebben" en dat „het karakter
„der nauwste familiebanden en de bestaand e huiselij ke en
„maatschappelijke verhoudingen wijzigen" zal, tegen deze
„nieuwe beleediging en vernedering" van de vrouwen, een
inbreuk op de christelijke beginselen van het huwelijk:
„het zedelij k verderf zou zeker in een zoogenaamd Christelij k
„land geen bedenkelijker hoogte kunnen bereiken" ; men.
zou „losbandigheid in moraal en in gedrag" over Engeland
„loslaten" ; „bloedschande" zou het wezen, want de zuster
der vrouw is „zoo goed als" de eigen zuster van den
man....! Ziedaar wat
althans in Engeland en voor
Mrs. S win e y in de praktijk de strijd tegen „kleinzielige
conventie, dweepzucht en vooroordeel", de strijd voor „waar„heid en recht" door middel van het stembiljet beteekenen
wu. Terwijl wij pier sedert 1838 leven onder de bedeeling
dat het huwelijk tussehen schoonbroeder en schoonzuster
met „dispensatie des konings" mogelijk is, begeert in Engeland de new woman het kiesrecht om het verbod van zoodanig huwelijk to handhaven ! En ziedaar de bezegeling
van wat Mrs. S w i n e y schrijft : „Naar onze wijze van zien,
„zoo de vrouw het stembiljet krijgt, zal het Naar niet dienen
„om haar gelijkheid to verzekeren, niet om den aandrang
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„van eenige bijzondere groep to voldoen, niet om eenige
„speciale wet door to drijven, dock bij Naar kennelijken
„wensch dezen nieuwen plicht op zich to nemen, zal het
„haar dienen om to toonen, dat de gansche gemeenschap
„er bij winnen zal, wanneer de vrouw een werkzaam aan„deel neemt in het bestuur" .... „De gansche gemeenschap",
behalve de kleine minderheid van hen, die een huwel ij ksbeletsel willen zien opgeruimd !
Tot zoover „Het Ontwaken der vrouw".
En A. n n a Po l a k? Ook zij wil vrouwen-kiesrecht.
Maar de beperkingen, die zij daaraan wil zien toeg evoegd s
de Loon, waarop zij daarover schrijft ; de onderscheidingen,
die zij daarbij in acht genomen zien wil, zijn zoo karakteristiek tegenover de schitterende en schetterende fanfaronnades der Engelsche schrijfster, dat het reeds ter wille
der tegenstellin g zaak is ook van haar gedachtengangnauwkeurig kennis to nemen.
A n n a Po 1 a k dan schrijft : „Het komt mij voor, dat
„een meerderjarige ongehuwde vrouw of weduwe, die boven
„een wettelijk vast to stellen minimum in Naar eigen onder„houd voorziet, als vrije burgeres van den Staat hetzelfde
„belang heeft bij den gang van taken als de vrije burger
„en dus hetzelfde recht om voor Naar gering deel invloed
„te oefenen op de samenstelling van gemeenteraden, Pro„vinciale Staten en Staten-Generaal." voordat wij zullen
trachten aan to toonen dat het „belang" her geen „recht"'
schept, willen wij er op wijzen dat volgens deze schrijfster
de gehuwde vrouw niet kiesbevoegd behoort to zijn, omdat
het gezin een eenheid vormt, waarvan een het hoofd is en
waaraan een den naam geeft. „Dat die gene de man is, in
„de meeste gevallen Loch de kostwinner en de meest naar
„buiten levende, kan ik niet anders dan billijk achten."
En zien wij thans wat A n n a Po 1 a k aan de tegenstanders
van vrouwenkiesrecht tegemoet voert. „Zonderling" acht zij
het argument contra, dat men veranderingen, veroorzaakt
door het mede-stemmen van zulk een geheel nieuw element,
niet kan voorzien. En inderdaad is dat argument ook zonderling, want was electorale bevoegdheid van vrouwen
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gewenscht, dan zou men de gevolgen moeten aanvaarden.
En ook bij de weerlegging der bewering dat tegenover
„het nieuwe recht van stemmen de nieuwe plicht van
„dienen" zou moeten staan, heeft zij gemakkelijk gewonnen
spel. Doch dit alleen motiveert nog niet Naar conclusie
dat slechts „kwaadwillige spitsvondigheid" de waarheid verduisteren kan dat het beperkte vrouwenkiesrecht een reehtvaardige eisch en dus in theorie wenschelijk is. Want juist
die ,,recht vaardig h eid" doet her niet ter take en van een
„eisch" kan er her g een sprake zijn. Wij wezen er boven reeds
op dat kiezen niet is een recht, maar een functie en dat
het Staatsbelanr; de eenige factor is bij de beantwoording
der vraag, aan wie die functie wel, aan wie niet moet
worden opg edrag en. Het bewijs nu, dat het Staatsbelang
vrouwenkiesrecht vorderen zou, vindt men bij Ann a P o 1 a k
niet. Natuurlijk niet: zij leidt die bevoegdheid voor de
ongehuwde) vrouw (of weduwe) of uit het belang, dat deze
heeft bij den gang van zaken. Doch hoe ondeugdelijke
grondslag nu dit belang is voor de verleening van stemrecht, blijkt reeds uit de uitsluiting der gehuwde vrouw.
Heeft deze dan Been belang bij den gang van zaken :' Verliest zij dat belting door Naar huwelijk ? Ann a P o 1 a k
zegt eenvoudig (behalve het boven reeds geciteerde omtrent
de eenheid van het gezin) : „Bij het huwelijk zou dan. de
„vrouw, evenals zij afstand doet van haar meisjesnaam, ook
,,haar kiesbevoeg dheid verliezen". Toch is het duide Lij k
dat het belang der vrouw na haar huwelijk grooter kan
zijn dan dat der ongehuwde. En sterker spreekt nog de
ondeugdelij kheid van het belang als grondslag uit het volgende : Deze schrijfster acht (beperkt) vrouwenkiesrecht
wel een rechtvaardige eisch „en dus in theorie wenschelijk",
maar zóó conservatief is Naar feminisme ! stond het
aan Naar, dan zou er, hoeveel zij ook voelt voor het beginsel, voorloopig geen vrouwenkiesrecht komen. Dit toch,
aldus redeneert zij, is slechts na grondwetsherziening bereikbaar, Welke ons algemeen kiesrecht zou brengen. Het
algemeen kiesrecht nu zou „reusachtige praktische nadeelen" opleveren, waartegen de „theoretische voordeelen"
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van vrouwenkiesrecht niet zouden opwegen 1). Bij het wegnemen van zelfs de laatste grens, zouden de duizenden
nieuwe kiezers „nog onwetender, nag onverschilliger, en
„nog meer geldelijk afhankelijk" zijn dan nu reeds de kiezers
van den vierden stand. En dus . . . dan maar geen vrouwenkiesrecht ! Maar nu rijst Loch de vraag of, wanneer
het „belang" van de vrouw bij den gang van zaken Naar
kiesbevoegdheid rechtvaardigt, ook het „belang" van den
proletarier niet een alleszins afdoende motiveering voor
het hem to verleenen stembiljet is. Neemt men het „belang"
van den Staatsburger als grondslag aan, dan moet men niet
alleen vrouwenkiesrecht theoretisch en practisch voorstaan,
dock ook het algemeen kiesrecht als consequentie van denzelfden grondslag aanvaarden.
Intusschen moge het aangehaalde bewijzen hoever het
boek van A n n a P o 1 a k afstaat van „Het Ont`vaken der
vrouw" ; het verschil valt ongetwijfeld ten gunste der
Groningsche schrijfster uit ; zij geeft onbewimpeld de vruchten
van Naar nadenken ; zij vermeit zich niet met het herhalen
der reeds zoo vaak aangevoerde argumenten ; kort en bondig
zegt zij waarom h.i. vrouwenkiesrecht een rechtvaardige
eisch is; tevens blijkt zij zoozeer van de leus „vivertt les
prvncipes, perisse le monde !" afkeerig to zijn, dat zij het in
beginsel rechtvaardige en dus gewenschte vrouwenkiesrecht
practisch niet ingevoerd zou willen zien, omdat zij beseft
dat die invoering gepaard zou gaan met lets, dat zij een
groot gevaar acht voor onzen Staat en onze maatschappij.
Ook elders in haar boek zal men zien dat zij het voor en
tegen der zaken wikt en weegt, een open oog heeft voor
de schaduwzijden der nieuwigheden, die Naar niettemin
behoeft het nog gezegd
aantrekken. Bij Mrs. Swine y
vindt men de overbekende redeneeringen
to worden ?
1) Theoretische" voordeelen, omdat — zegt schrijfster -- „het niet
„is aan to nemen dat alsdan de vrouwen in aandoenlijke eensgezindheid
„alle stemmen zullen vereenigen op bepaalde personen, die bepaaldelijk
„haar belangen sullen behartigen ; maar to verwaohten integendeel, dat zij
„evenals de manners, haar stemmen sullen versnipperen over in bestaande
„of tegen dien tijd op to richten kiesvereenigingen gestelde candidaten."
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eindeloos herhaald ; zij heeft over de vrouwenbeweging
klaarblij kelij k m eer gelezen dan nagedacht en zij geeft
weer al wat zij gelezen heeft, de opinies van prof. A. en
dokter B.; straks verwart zij zich in Naar eigen betoog en
ziet voorbij hoe zij zelve doende is het door Naar zelve
opgetrokken gebouw weer of to breken.
Kenmerkend voor het diepgaand verschil tusschen
beide boeken is ook wat daar in to lezen staat over de
vraag naar de meerderheid of gelijkwaardigheid van man
of vrouw. Men herinnert zich wat het Engelsche werk
daaromtrent bevatte ; ziehier wat het Groningsche boek
op dit stuk inhoudt : de vrouw heeft „metterdaad bewezen
,,de geschiktheid to bezitten tot het vervullen van intel,,Iectueele beroepen, tot dusverre alleen door manners nit„geoefend" ; ook zijn vele vrouwen na half of heel voltooiden
studietij d getrouwd en moeder geworden „zoodat de vrees
„dat hoog ere ontwikkelin g en meerdere herseninspanning
„haar affectieve eigenschappen zouden dooden en een ge„vaar zouden opleveren voor het in stand bhjven van het
„menschelijk geslacht, een ijdele vrees is gebleken". Wil
dr. C o x niettemin toch de studeerende vrouw een ,.mon.strum" noemen, dan merkt A n n a Po l a k op dat deze
benaming meer geestig dan juist is „aangezien tengevolge
„van de veelheid der obj ecten die monstra langzamerhand
„een nieuwe, niet onbelangrijke species van het genus
„mensch beginnen to vormen." Overigens acht A n n a
Po l a k die studie- en aequivalentie-quaestie vrijwel
onoplosbaar, aang ezien een betrouwbare maatstaf, voor de
juiste schatting Loch onmisbaar, on.tbreekt. Men kan slechts
dat billijk beoordeelen, waar men boven of buiten staat ;
wie zal dan de betrekkelijke waarde tusschen man en vrouw
bepalen 7 Mann en en vrouwen staan niet buiten, veelmin
boven de quaestie. En wat is een goede maatstaf ? „Ieder
„meet in grooten ernst met zijn eigen stokj e aan het eind,
„dat het dichtst in zijn nabijheid ligt, en blaast verwoed
„tegen een ander die, met een ander stokj a aan een ander
„eind gemeten hebbend, tot een ander resultaat gekomen
„is." De vraag of de vrouw in de wetenschap niet dat-
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gene bereiken kan wat de man bereikt, zal eerst op den
langen duur door de ervaring kunnen worden gegeven.
Catharine van Tussen broek heeft gezegd: „de tijd
,,zal het leeren ; ik weet het niet." De beslissing
trouwens is alleen van theoretisch wetenschappelijk belang;
het is den studeerenden vrouwen niet om het recht van
het spel, dock om de knikkers to doen.
Men kan natuurlijk ook bij het lezen der bladzijden,
waaruit het bovenstaande is samengevat, zijn vraagteekens plaatsen, maar men kan niet ontkennen dat deze
schrijfster haar nit nadenken gewonnen overtuiging in
helderen stijl weet voor to dragen, dat Naar krachtig gezond verstand Naar behoedt voor de ultra's, waarin Mrs.
S w i u e y telkens vervalt, en dat juist de zakelij kheid,
bondigheid en nuchterheid van Naar betoog dit veel pakkender maakt dan de sonore phrases der schrijfster van over
de zee. Zakelijk, bondig en nuchter is heel dit werk van
A n n a Po 1 a k: wat zij vooral heeft willen geven, is een
overzicht van werkzaamheden, die de Nederlandsche vrouw
nu reeds en in de toekomst meer nog verrichten kan: „de
vrouw als kunstenares", „maatschappelijk werk", „ziekenverpleging", „vrije betrekkingen", „de vrouw in landbouw,
handel en, nij verheid", „de vrouw als ambtenaar", „particuhere betrekkingen", „huisvrouw, moeder en opvoedster",
ziedaar de titels der belangrijkste hoofdstukken, tot Welke
de overige niet anders vormen dan een inleiding, een aanvulling en een slot. Overvloedig citeerende nit de monographieen, die over schier elk dier onderwerpen ten tijde
der Nationale Tentoonstelling van vrouwenarbeid het licht
gezien hebben, deelt zij het •meest belangwekkende over al
die werkzaamheden mee en vlecht daartusschen in haar
veelal juiste opmerkingen ter waarschuwing tegen een
to-ver-gaan, tegen overdreven verwachtingen, tegen mee"-doen
nit modezucht, tegen blind dweepen met het nieuwe ideaal.
Haar laatste woord is een opwekking „tot nimmer afflatende
„zelfcritiek, aan een ieder, die zich in deze richting beweegt."
Het kan niet van ons verwacht worden, dat wij zouden
navertellen, al ware het zeer beknopt, wat A n n a Po 1 a k

849
over elk der door Naar behandelde punten in het midden
brengt ; genoeg mope het zijn de aandaeht to vestigen op
Naar in vele opzichten voortreffelijk gesehreven boek, de
aandacht van Naar en van hen, die, van oordeel dat „de
vrouwen langzamerhand heelemaal gek worden", al die
drukte van „de vrouwenbeweging" louter malligheid vinden,
dock niet minder ook de aandacht van hen en van haar,
die als ware zel.oten joist aan een kritiek, Welke met zooveel waardeering gepaard gaat, ongetwijfeld behoefte hebben.
Doch wij mog en van de boeken niet afscheid nemen, voordat door ons nog twee quaesties besproken zijn: vooreerst
de vraag waarom voor vrouwenarbeid minder loon pleegt
geg even to worden en of dit als onrechtvaardig moet worden
g ebrandmerkt ; en ten tweede de principieele vraag, wat
men vain heel deze beweging to denken heeft.
Bij de bespreking van het eerste punt moeten wij
Mrs. S w i n e y' s boek nog eens openslaan. Volgens Naar
staat het vast dat vrouwen overal minder betaling krij gen
dan mannen voor een gelijke hoeveelheid werk, evengoed
uitg evoerd ; het onderscheid to Karen nadeele wordt alleen
g emaakt weg ens hare sekse. En dit onrecht kan alleen
door organisatie der arbeidende vrouwen met succes worden
bestreden. De ongerechtvaardigde achterstelling is een
schande voor ooze moraliteit en ons rechtsgevoel. Die
„uitbuiting" der vrouwen „enkel uit zelfzuchtig winstbejag"
is ook een slechte economie, want de hongerige moeders
krijgen zwakke, ontaarde kinderen. Daarom zou geen bewegi.ng grooter weldaad zijn voor heel de natie, dan de waste
aaneen^luiting van vrouwen uit alle standee om loonsverhooging to verkrijgen voor „onze zwoegende zusteren".
Aldus Mrs. S w i n e y, nit Wier boek we echter nog dit ter
take van het aangelegen onderwerp aanteeken : in ZuidAustralie, Nieuw-Zeeland en West-Australia hebben de
vrouwen het politieke kiesrecht verkregen ; de verschillende
regeeringen hebben vrouwen in dienst bij de drukkerij en,
de post en de telegraaf; „haar salarissen zijn echter geriuger
„dan die van mannen in dergelijke betrekkingen". En dit:
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in de Vereenigde Staten van Amerika, waar de vrouwenbeweging Naar hoogtepunt heeft bereikt; waar de vrouwen
heel wat beter georganiseerd zijn dan in Engeland ; waar
zij samenkomen, clubs vormen en door gezamenlijk optreden
in staat zijn vele verbeteringen to verkrijgen en herstel van
dringende grievers; waar de tijd niet ver schijnt dat elke
economische onbillijkheid to Karen opzichte zal verdwijnen ;
waar tot de meeste belangrijke sociale hervormingen het
initiatief genomen is door vrouwen; ook daar is „den
„vlek in dit overigens schoon tafreel" : vrouwenarbeid wordt
er minder goed betaald : „het gemiddelde loon, dat een
„vrouw per week verdient, is vier dollars tegenover vij ftien
„voor den man."
Mag men uit de door Mrs. S w i n e y meegedeelde feiten
eenige conclusie trekken ten aanzien der door Naar gevoerde beschouwingen, dan zou die slotsom wel Been andere
kunnen zijn dan deze : dat zelfs vrouwenkiesrecht, zelfs
vrouwenorganisatie niet bij machte schijnt het loon van
vrouwelijke arbeiders aan dat der mannelijke gelijk to
doen zijn.
En A n n a Po 1 a k? Ook zij constateert dat merle ten
onzent arbeidskracht van vrouwen goedkooper is dan van
mannen; bedroevend acht zij het verschijnsel dat bij het
openbaar lager en middel baar onderwij s bij dezelfde eischen
van voorbereiding, bekwaamheid en inspanning de salarissen
voor manners hooger zijn dan voor vrouwen, „omdat men
„nog altijd uitgaat van het onzuiver principe : salaris niet
„volgens den geleverden arbeid, maar volgens behoefte,
„d. w. z. volgens vermeende behoefte." Zij toont daarna aan
dat de behoefte van een vrouw even groot kan zijn als van
een man; wat zij zou willen, is: voor gelijken arbeid gelijk
loon. Dat zou niet alleen rechtvaardig zijn, maar daardoor
zou ook „de zoo dikwijls oneerlijk genoemde concurrentie
„tusschen man en vrouw, de concurrentie ten nadeel e van
„den man zuiverder worden en zal er tevens een grootere
„waarborg bestaan dat plaatsen en betrekkingen bezet worden
„door de beste, niet zooals thans door de goedkoopste arbeidskracht". En daarop last A n n a Po 1 a k dit volgen : „Dat
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„de voorstandsters der vrouwenbeweging ijveren voor jets
„dat in de toepassing tot Naar eigen nadeel strekken moet,
„is dunkt me wel een bewijs dat bij Naar algemeene be„langen voor de persoonlijke gaan, en dat het er haar niet
„om to doen is, zooals Naar zelfs nu nog sours schamper
„wordt toegevoegd, om den man, het koste wat het wil, van
„het arbeidsterrein to verdringen".
Ten aanzien van dit laatste punt ligt de opmerking
voor de hand, dat de eisch van loonsverhooging voor vrouwen
een wonderlijk bewijs is voor de stelling, dat vrouwen haar
persoonlijke belangen bij de algemeene achterstellen. Het
is toch niet aanneinelijk dat vrouwen voor dien eisch veel
zouden voelen, wanneer zij niet meenden to molten verwachten ( elk voor zich ), dat zij ook tegen dat hoog ere loon
wel Behan dhaafd zouden worden in haar betrekking of ambt.
De vrouw zal en dat spreekt toch wel van zelf ! liever
een laag loon verdienen dan Been loon; liever zelf een laag
loon verdienen dan aauzien dat het hooger loon niet aan_
Naar, dock aan een man wordt uitbetaald ; zoo zij aandringt
op hoog er loon voor zeker werk en dan tot den werkg everzegt : „kies nu de beste arbeidskracht tusschen mij en den
„man, die evenveel verdienen zal als i.k", dan kan zij slechts
willen dat Naar het work wordt g eg even. Mocht het effect
van gelijk loon voor vrouwen-arbeid zijn dat vrouwen van
de arbeidsmarkt worden uitgesloten, dan zouden de vrouwen
berouw hebben over Naar noodlottig streven.
Doch overigens ook is het zeer opmerkelij k dat dit
uiterst belangrijk punt zoowel door Mrs. S w i n e y als door
Anna Polak zoo vluchtig en oppervlakkig besproken wordt.
Dat het lager loon voor vrouwenarbeid den feministen een
doomn in het oog is, zal iedereen verstaan. Doch daarom
juist zou men verwachten die quaestie bij schrijfsters als
dezen in den breede behandeld to zien. Het is waar, een
uitvoerige uiteenzetting der vragen, waarom het pier gaat,
zou eon boekdeel op zichzelf kunnen vullen ; maar men had
dan toch zoowel in „Het Ontwaken der vrouw" als in
„Vrouwenwerk in Nederland" niet den schijn moeten wekken
als was door het herhalen en aandringen van den bekenden
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eisch reeds genoeg daarover gezegd. Is het metterdaad den
schrijfsters ontgaan, dat de quaestie van het loon voor
vrouwen-arbeid niet zoo heel een voudig is? dat zij behoort
tot een der ingewikkelde problemen van de economie en
dat zij samenhangt met allerlei andere punten, ook met
eenige, Welker verband tot dit punt niet aanstonds in het
oog valt ? Is het, zelfs bij een oppervlakkig nadenken over
de vraag, waarom aan vrouwen minder loon pleegt to
worden gegeven, niet duidelijk dat daarvoor ook nog wel
andere oorzaken bestaan kond en dan het feit, dat de vrouwen
als nieuw element op de arbeidsmarkt den manners concurrentie kwamen aandoen ? Niet duidelijk, dat althans
in sommige industrieen en in bepaalde beroepskring en nog
andere factoren tot het lager loon voor vrouwen leidden ?
En volgt reeds daaruit niet de noodzakelijkheid om voor
elk speciaal werk, waarin de vrouwen mede werkzaam zijn,
to onderzoeken hoe het daar met het vrouwen-loon gesteld
is en door welke factoren het daar wordt bepaald ? Bij zoodanig dieper en speciaal onderzoek zou dan van.zelf blijken
wat in elk yak afzonderlij k -- het mogelij k effect zou
zijn van den eisch: hooger loon voor vrouwenarbeid, gelijk
loon voor mannen- en vrouwenarbeid, .... wanneer inderdaad die eisch met zooveel klem kon worden gesteld dat
van niet-inwilliging geen sprake was. .Al deze vragen en
veel meerdere nog behooren onder de oogen to worden gezien, voordat men eenvoudig als beginsel gaat aannemen :
de werkgever behoort aan vrouwen niet minder loon to
geven dan aan mannen. Ook mag niet worden voorbij-gezien dat de werkgever niet willekeurig het loon bepaalt,
dock dat de hoegrootheid daarvan
ook voor vrouwenarbeid
zich als 't ware aan hem opdringt onder de
werking van allerlei onderling samenhangende elementen.
Van dit alles in de beide door ons besproken boeken
zelfs geen spoor to vinden, de geheele materie daar enkel
to zien voorgedragen als een vraag van „rechtvaardigheid",
zonder dat over de uitvoerbaarheid of zelfs over de gevolgen
der uitvoering ook maar met een woord wordt gerept,
bewijst wellicht hoezeer het ook sommigen feministen nog
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ontbreekt aan een dieper inzicht in het wezen der zaken,
die zij voorstaan.
Bij de besprekiug van het tweede punt: wat men van
heel deze beweging to denken heeft ? kunnen wij Mrs.
S w i n e y laten rusten. De beweringen in Naar werk, dat
door een opgewonden aankondiger „het boek der eeuw"
genoemd is, kennen wij reeds; ook is ons niet ontgaan dat
zij zich zelve to zeer en to vaak teg enspreekt , dan dat
men in vollen ernst tegen Naar meest radicale wenschen
zou willen debatteeren. Daarentegen geeft A n n a Po 1 a k
zoozeer blijk to wet en wat zij wil, en na- en doorgedacht
to hebben over wat zij ons als resultaten harer overwegingen
biedt, dat men Naar boek niet nit de handen mag leggen
zonder voor zich zelf tot klaarheid to zijn gekomen omtren t
de j uistheid hares' conclusies. Doch zien wij eons hoe zij
tot Naar conelusies komt en welke deze zijn.
„De drang (der vrouw) naar een vrije ontplooiing
„parer geheele persoonlijkheid ; de wensch zich in het yak
„parer keuze voldoende kennis to verwerven om haar finan„tieele onafhankelijkheid to waarborgen ; het verlangen om
„haar leven zoo rnooi mogelijk en zoo goed mogelijk, dat is
„zoo gelukkig mogelijk to maken"; dat heeft de vrouwenbeweging doen ontstaan. De vrouwen, zoo leert men
hieruit, meenden dus dat zij onder de oude bedeeling Naar
geheele persoonlij kheid niet vrij elij k konden ontplooien,
haar leven niet zoo gelukkig mogelijk konden waken. Zij
meenden en meenen dat terecht, volgens onze schrijfster.
vroeger, toen alles in huffs gedaan, gemaakt en bereid
word, kon de zorg voor de huishouding nog wellicht Naar
geheele leven vullen, maar de steeds toenemende vooruitgang op materieel gebied onthief de vrouw van een groot
deel dier zorgen, zoodat „een verstandige huisvrouw met
,,niet al to onvoldoende g ehuurde hulp, en niet al to talrijk
„kroost, over een groot gedeelte van den dag als vrijen
„tijd beschikken kan." Ziehier het tafereel, waarboven men
schrijven kan : Voorheen : „Tot dusver was in verreweg de
„meeste gevallen Naar leven " [dat der vrouw] „gevuld geweest.
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,,Het meisj e ging naar school, hielp Naar moeder in 't
„altijd drukke huishouden, trouwde jong, en had het ook
„daarna weer volhandig in eigen mooning en met de opvoeding
„parer meest talrij ke kinderen. Aan het mogelijk bezit van
,,talenten werd ternauwernood aandacht geschonken. voor
„kennisneming van wat buiten het leven lag, was weinig,
„voor actief optreden in het geheel geen gelegenheid. De
„getrouwde vrouw bekleedde Naar eigen, gewichtige plaats
,,en bezorgde Naar eigen nuttig, noodig, in hooge mate
„verantwoordelijk werk. Wie tijd to veel had, kinderloozen,
„rijke ongehuwden, krachtige persoonlijkheden met veel
„ongebruikte energie, vulde dien aan met wat geliefhebber
,,in kunst of met Coen evenzeer als thans, zij 't op eenigszins
„andere wijze, beoefende liefdadigheid. De ongehuwde on„vermogende zocht, wanneer zij het genadebrood van man„nelij ke verwanten niet kon of niet Wilde eten, een bestaan
„in die betrekkinggen, Welke siuds jaar en dag den vrouwen
,,als werkkring waren toegewezen : huishoudster, dame van
gezelschap, onderwij zeres ...."
Plaatsen wij, nog voordat de schuldering van het Thans
wordt gegeven, reeds hierbij een kantteekening. Zij kan
.kort geformuleerd worden in deze vraag : generaliseert men
niet to veel door z66 het Voorheen to teekenen ? Ons dunkt,
in A n n a Po 1 a k's boek zelf zijn de bewijsplaatsen to
viuden voor de stelling, dat het in sommige kringen althans
vroeger wel wat anders was dan hierboven ons wordt voorgesteld. Zeker, mej. Pet r o n e 11 a V o CI t e, die in 1847
verpleegster was in het Diakonessen-huis to Utrecht, was
een ongehuwde vrouw, maar het was Loch een respectabel
soort van „liefdadigheid", die zij uitoefende toen zij, ten
spijt van „heel de fatsoenlijke wereld" met O. G. Held r in g
het Asyl Steenbeek opende. En de gravin v a n Ho g e n d o r p,
die de Vereeniging „De Vrienden der armen" stichtte, stond
aan het hoofd van een talrijk gezin. Mevrouw G r o e n
van Prinsterer, de freules Trip van Zoutlandt en
V a n d e r H e i m, de dames V a ill a n t, en al die anderen,
die A n n a Po 1 a k noemt als krachtig werkzaam ten jare
1847, zij allen deden wel iets anders dan „liefhebberen" !
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En evenmin als A n n a Po 1 a k wil, dat men het voorbeeld
van intellektueele vrouwen als S o n j a K o w a 1 e w s k a to
niet doe met den uitroep „Paradepaarden !", evenmin geldt
immers die dooddoener voor de werkende, denkende, strevende
vrouwen van zestig jaar her P Doch bovendien, zoo de
schildering van het Voorheen niet to veel g eneraliseerde,
waren dan inderdaad onze moeders alle zulke huis-sloven,
anze ongehuwde tantes en nichten zulke dilettanten in
philanthropie ?
En nu dan de schildering van het T hams : „Na de ver„andering, bij snel toenemende bevolking, snel afnemende
„sluiting van huwelijken. Door de vereenvoudiging van het
,,huishouden vermindering van arbeid en in quantiteit en
„in qualiteit. En als g evolg van het een en het ander in
„alle linden van Westersche leefwijze een steeds aangroeiend
„leger van vrouwen, de onhoudbaarheid voelend en weldra
„ook predikend van den ouden toestand, waaronder voorheen
„slechts een enkele eenzaam en zwijgend geleden had en
„te gronde was gegaan. Onophoudelijk aanzwellende scharen
„van onbevredigden, die als eenig geneesmiddel voor Naar
„kwaal vragen om werk. Werk, omdat alleen gestadig,
„verantwoordelijk werk, hoe bescheiden het ook zij, mits
„niet in strijd met iemands neigingen, den normalen mensch,
man en vrouw beiden, gelukkig maken kan !"
Ook nu een kantteekening, eer wij verder gaaf. Niet
om to vragen ult Welke statistieken die „snel toenemende
bevolking" en die (tegelijkertijd !) „snel afnemende smiting
van huwelij ken" bli j kt. Maar wel om deze v raag to stellen. :
was het ook hier niet genoeg dat een enkele de ontevredenheid predikte, om die dadelij k door „on ophoudelij k aan.zwellende scharen" to doen deelen a A n n a Po 1 a k geeft
zelf blijk zoo heel goed to weten hoe vruchtbaar het uitgestrooid zaad der ontevredenheid is. „Ik zou leans zien"
schrijft zij in een ander hoofdstuk, waar zij over het (en
over Naar) Toynbee-werk spreekt „ik zou leans zien, mijn
,,opgewekte Toynbee-meisj es in twee avonden ontevreden
„met Naar lot to praten, en in een maand, door handige
,,toespelingen op den rijkdom van den patroon en op het

856

„verschil tusschen zijn levee en het hare, de rust in haar
„harte doen wijken voor bitterheid". Maar is het met vele
vrouwen en meisj es van thans niet evenzoo gegaan ? Is Naar
niet voorgehouden dat zij ontevreden behoorden to zijn ?
Heeft men niet stelselmatig de rust in Naar hart doen
wijken voor bitterheid? En is dus die ontevredenheid van
vele vrouwelijke feministen niet evenzeer in-gepraat als die
van A n n a Po 1 a k's Toynbee-meisjes zijn zou, indien
An n a Po 1 a k 't beter vond de meisj es to verbitteren ?
Intusschen wil de schrijfster ons laten zien wat het
niet-werken voor de jonge vrouw nit den zoogenaamden
middenstand beteekent en daartoe vertelt zij ons na wat
Dr. Catharine van Tussenbroek in haar dubbele hoedanigheid van vrouw en geneeskundige heeft meegedeeld
over „het tekort aan levensenergie bij ooze jonge meisj es".
Dit ziekteg eval
speeiaal den meisj es van den middenstand eigen wordt beschreven door ons voor oogen to
stellen de bleeke, humeurige, zenuw-zwakke jonge meisj es,
Wien het oppervlakkig aan nets ontbreekt, dock op Wier
schouders het levee drukt met den looden last der doodende
verveling. Geeft reizen, geven loge's en partijen niet genoeg bedwelming, baat ook het onwaardige spel der coquetterie niet, dan wordt Belief hebberd in liefdadigheid of
kunst. In de jonge huishoudentj es, waar de sukkelende
moeder van de ne badplaats naar de andere trekt, groeit
het eenige kind op in eenzame jeugd bij de bonne op de
kinderkamer. Zoekt eindelijk het vrouwtje van een dertig
jaren afleiding in het bestier parer huishouding in het zelf
verzorgen van het kindj e, dan komt de remedie to laat,
want „niet straffeloos verbeuzelt men tien mooie jaren van
„zijn leven in peuterige zorg voor eigen lijf." De strenge
plicht wordt niet als een vriend begroet, maar afgeweerd
als een booze vijand, zoodra zijn eisch in botsing komt met
rust of met gerief. Welke is dan die ziekte ? Geen i.ngebeelde kwaal. Het is (zegt dr. C. v. T u s s en b r o e k),,,
„de op het lichaam terugkaatseude zielsziekte, die onvol„daanheid heet met het bestaan, en in gemis aan levenstaak
„zijn (haar) oorsprong vindt". En dit tekort aan levensenergie
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„is van psychischen, niet somatischen acrd" . .
.
Zijn er zoo ? Zeker, het is niet ondenkbaar dat inderdaad de veranderde uiterlijkheden van het huishouden zoozeer het huiselijk leven minder „gevuld" hebben gemaakt,
dat er een leegte ontstaan is. Op de vraag: zijn er zoo,
moet dan ook zeker het antwoord luiden : zoo zijn er. Maar
een tweede vraag is: hoevelen P En her rijst weer de reeds
boven gestelde quaestie : aan hoevelen der „onophoudelijk
„aanzwellende scharen" is deze zielsziekte in-gepraat ? Doch
men kan zeggen en terecht — dat een in-geprate zielszi ekte daar niet minder reeel one is, althans even reeel wordt
gevoeld en . . . geleden.
Is het dan waar dat meuig meisj e uit den middenstand
1 ^nv oldaan_ is met haar bestaan, omdat zij een levenstaak
mist, — welnu, wie zou Naar het recht durven of kunnen_
of mog en ontzeg g en zich een levenstaak to kiezen door to
werken :' En wat zou daar tegen zijn ? De wereld kan er
slechts bij winnen en tegen doze vrouwenbeweging kan
niemand bezwaar hebben. Tegen deze vrouwenbeweging,
want immers is duidelijk dat de zaak niet geheel zoo
eenvoudig is als A n n a E o 1 a k ons die voorstelt. Spreekt
men van „vrouwenbeweging" , dan denkt men niet alleen,
niet in de eerste plants zelfs aan de noodzakelijkheid van
werk als remedie voor een zielsziekte van meisj es nit den
middenstand. „vrouwenbeweging" is de verzamelnaam geworden voor heel een complex van quaesties : vrouwenkiesrecht is een daarvan ; gelijk loon voor werk van vrouwen
en mannen een andere ; ook de juridische positie der
ongehuwde en der gehuwde vrouw behoort daarbij ; ook de
vraag of een speciale regeling van vrouwenarbeid (vooral
in fabrieken) ter verzekering van een beter lot voor Naar
gewenscht is dan wel tegengegaan moet worden, wijl de
beperking in den arbeid de „Concurrenzf ahigkeit" van
de vrouw tegenover den man verzwakt. Dat alles en weer
nog is samen de „vrouwenbeweging ". Over al die onderscheidene vraagstukken valt er to debatteeren ; over de
wenschelijkheid, ja, de noodzakelijkheid dat aan een zielszieke het remedie (werk) niet worde onthouden, kan geen
O. E. lI 12
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verschil van gevoelen bestaan. Wel kan to dezer zake op
den groot gevaar worden gewezen : op de kans, op de
waarschijnlijkheid dat de werkende vrouw afkeerig wordt
an het huwelijk.
Laat ons ten besluite daarover een en ander in het
midden brengen.
De propagandisten der vrozzwenbeweging -- wij zagen
het zijn uitgegaan van de stelling, dat het jonge meisj e
werken moot, wil het niet psychisch to gronde gaan en dat
de jonge vrouw, ook zoo zij Naar huishouden naar den
eisch bestiert, tijd overhoudt, die alleen door werk kan
worden aangevuld, zal niet Naar ziel schade lijden. Met
die stelling wordt tegelij k deze andere verkondigd : dat de
oorzaak der „ziekte" hoofdzakelijk gelegen is in een verkeerde opleiding : „bepaaldelijk in de tot leugen en econo„mische of hankelijkheid voerende opleiding voor het
,,huwelijk". En daarom, zoo heet het, kan het geneesmiddel
slechts gezocht worden in erne richting : „degelijke vak„opleiding, die de vrouw in staat stelt to levee van zelf„verdiend brood". Spreekt het al haast niet van zelf dat
wie zoo redeneeren, aan de beteekenis van het huwelijk
als mogelijk (schoon niet eenig-mogelijk) levensdoel voor
de vrouw of breuk doers? Dat zij de voorstelling aankweeken, als ware de ongehuwde vrouw, die leeft van
zelfverdiend brood, eon respectabeler wezen dan de „economisch of hankelij ke" huisvrou w ? Dat zij daardoor bij de
„onophoudelijk aanzwellende scharen", aan wie dit nieuwe
evangelie der heilige ontevredenheid van de vrouw gepredikt wordt, den indruk zich does vestigen, dat niethuwen beter is dan huwen ? Een getrouwde vrouw, en
dan nog wel een, die opgaat in „kopj es wasschen en
„stof afnemen", die niet „werkt",
is zij niet jammerlijk
vieux jeu, niet akelig-banaal ? Is zij
om eon typisch
modewoord to gebruiken zich wel „bewust" ? Ouderwetsch is zij in ieder geval. En bij hoevelen heden ten
dage klinkt niet die qualificatie als eon smaad ! Maar de
ongehuwde, die werkt en zelf Naar brood verdient, is de
moderne vrouw, de new woman; als eon pionier staat zij
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aan de spits; meet niet haar voorbeeld duizenden tot navolging wekken ? Is het dan niet duidelijk dat, waar beschouwingen en gedachten als deze niet zoozeer openlij k uitgesproken worden dock als van zelf sprekend worden aangenomen, het huwelijk in discrediet gebracht wordt ?
A n n a P o 1 a k echter acht de vrees, dat de vrouwenbeweging het aantal der goede huisvrouwen verminderen
zal, omdat die beweging (naar men ducht) minachting
voor huiselijke bezigheden zou kweeken, alleszins ongemoti.veerd. Doch Naar argumenten hebben ons niet overtuigd. Zeker, het is waar dat de oprichting van kook- en
huishoudscholen juist van de vrouwenbeweging een uitvloeisel geweest is; maar dit doet weinig ter zake ; die
oprichting toch sproot voort uit de overweging dat ook
voor het huishouden „degelijke vakopleiding" noodig is,
dat ook dit werk rationeel behoort to worden verricht ;
dock daarnaast kan bij velen de meening bestaan, dat dit
werk er een is van lagere orde en dat de vrouw, die betere
gaven bezit dan voor het bestier der huishouding noodig
zijn, wijs doet door in een andere richti.ng werk to zoeken.
„En is het" vraagt A n n a P o 1 a k verder „waar„schijnlijk dat een ontwikkelde vrouw, die weet wat werken
„beteekent, voor eenig onderdeel van menschelijken arbeid
„minachting zal koesteren ?" Met uw verlof, ook zonder
dat de new woman het huishoudwerk a 1 s w e r k minacht,
kan zij van oordeel zijn dat de vrije ontplooiing harer geheele persoonlijkheid door het huwelijk zal worden belemmerd.
Zoo al de moderne vrouw een goede huisvrouw zal kuimnen
zijn, wij gelooven niet dat zij het ook zal willen zijn. Tech
wel, antwoordt A nn a Po 1 a k, immers is het onwaarschijnlijk
dat ook de hoogstaande vrouw genoeg zou hebben aan het
werk alleen, zonder liefde, zonder gezelligheid, zonder huiselijken acrd en zonder moederschap. „Stappen er niet
jaarlijks vele met geestdrift werkende onderwijzeressen, vele
pleegzusters met hartelijke toewijding voor Naar yak, vele
vrouwelijke studenten en jong gepromoveerden in het
huwelijksbootje ?" Zeker, maar hoevelen ook van dezen
blijven ongehuwd ? En hoevelen van dezen weigeren een
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huwelijk, omdat zij het „werk" weer lief hebben ? O,,
gij miskent de macht der liefde, roept An n a Po 1 a k nit,
zoo gij meent dat de vrouwenbeweging aan liefdehuwelijken
afbreuk zal doers. Wel, laat ons de maclt der liefde niet
miskennen en last ons erkennen dat de liefde er iemand
toe brengen kan de bezwaren tegen het huwelijk to overwi.nnen. Maar joist daarin ligt opgesloten dat er bezwaren to
overwinuen vielen, bezwaren door de vrouwenbeweging in den
weg gelegd. Kan het dan niet zijn, dat de liefde der
moderne vrouw in menig geval niet machtig genoeg is om
let wel
sommige offers willig to brengen? Immers
ook A n n a P o 1 a k oordeelt dat „de arbeid buitensliuis, de
„gebon den betrekking [der vrouw] voor elk huishouden,,
„en vooral wanneer er kinderen zijn, een ramp is." En
niemand (meent zij) kan dat dieper voelen dan de moeder
zelve. Dus concludeeren wij eischt het huwelijk vroeger
ongekende offers van de moderne vrouw; volgt daaruit niet.
dat het feminisme de huwelij ken zal doers afnemen ? A n n a
P o 1 a k mope het volkomen to goeder trouw zeggen :
„ernstige arbeid zal den hartstocht niet uitblusschen ; pro„zaaisch werk de bronnen van teederheid niet verdrogen, en
„zelfstandig optreden het vermogen niet verminderen om
„zich to geven met hart en ziel, want de hoogste graad
„van onafhankelijkheid is het vrijwillig zich wijden" ;
daar staat tegenover dat „de opleiding tot het huwelijk"
nu eenmaal gebrandmerkt is als leidend tot „economische
afhankelijkheid". En wij vreezen dat dit woord door velen
beter begrepen wordt dan de uitspraak dat vrijwillig
zich wij den de hoogste onaf hankelij kheid is.
Er is, meenen wij, in A n n a Po 1 a k's boek zelf een
aanwijzing to vinden voor de veronderstelling dat de „hoogstaande" vrouw in Naar hart het huwelijk zal afzweren als
harer eigenlijk onwaardig. De schrijfster citeert in het
hoofdstuk „Reformkleeding" wat Nellie v an K o 1 daarover gezegd heeft, o. a. dit : „Ik hoop van harte dat zij
[de beweging voor kleedingreform] alien zal brengen wat
„ieder noodig heeft en wenscht : aan de frissche jeugd het
„kleed der gratie; aan den gezetten leeftijd het kleed des
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„gemaks ; aan de nijvere werksters met de handen eene
„dracht die Naar in Been opzicht belemmert ; aan de Intel„ligente werksters met het hoofd een soort van uniform, die aan
„alle leeftijden .past en die Naar, vndiem zzj dat willen, eerts en
„voor goed out heft van alle beslommeringen die het volgen der
„heerschende kleederdracht altoos men 0! meer 'met zich brengt ;

„aan de vrouw der wereld een costuum dat Naar bevallig
„kleedt zouder Naar dwang op to leggen ." Ligt er
niet, zoo zouden wij willen vragen, een stille voeu de celibat ten
grondslag aan de gedachte dat de werksters met het hoofd
( van alle leeftijden ?) een uniform zullen dragen, dat
wars van alle modes en wel ouderscheiden van het kleed der
gratie voor de frissche jeugd en van het bevallig kleed voor
de vrouw van de wereld de draagsters stempelt tot de
„intelligenten", die het zelfverdiend brood willen eten
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ELIZE KNUTTEL FABIUS.

Plaats der handeling Ierland en in het vierde bedrijf
Schotland, in de eerste eeuw onzer jaartelling.

PERSONEN :
Con c ho bar, koning van Ulster.
Noisi
Andle
zonen van Usnech.
Ardann
Fergus
grooten aan 't hof van C o n c ho b a r.
E oan
g
Cathbad, Druide,
Berdriii.
De voedster van D e r d r in.
Een jager.
Hovelingen, Druiden, barden, krijgers, luitspelers, harpenaars.
1) De atof voor dit drama werd voor een groot deel ontleend aan
oude Iersehe sagen.
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EERSTE BEDRIJF.
Een eernzaam heuvelland met eiken en hazelaars. Op dean
achtergrond tusschen boomen een groote heuvel van vreemden
ronden norm.

Cathbad. De voedster.
Cathbad gaat langzaam in droomerij verzonken. De voedster
komt hem achterop, ziet hem aan en blij ft plotseling staan in
herkennen.

De voedster.
,,C at h bad, de DruIde !"
Cathbad.
Hebt gij mij van noode ?
Ik ken U niet.
De voedster.
lk ken U al to goed.
Reeds jaren was mijn wenschen U to spreken,
Want zwaar is mij het hart door uwe schuld.
Cathbad.
Uw woorden zijn in raadselen gehuld,
Bedenkt gij wel tot Wien gij dus durft spreken
D e v o e d s t e r. (in klimmenden toorn)
Tot Wien? Tot koning C ho n c h o b a i s vertrouwde,
Tot Ulster's meest vereerden wijze, tot
Den Druide, van Wien 't yolk verhaalt dat hij
De sneeuw kan doen ter nedervallen en
Den dag in nacht verkeeren, hem zeg ik,
Ik arme, ongeleerde, dwaze vrouw,
Ik, dat ik dagelijks zijn wijsheid vloek.
Cathbad.
Gij raaskalt, vrouw, wat Teed deed ik u aan ?
De voedster.
O, niet dus zou ik toornend voor u staan
Zoo slechts dit nutloos dorrend levee waar
Bedorven door uw schuld.
Zie om U keen!
In dit verlaten oord, waar geesten klagen
's Nachts, en bij dag het wroetend, wilde zwijn
En herten met den windesnellen voet
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Zich ongestoord vermeien, ziet gij Binds,
Waar d' oude eiken kreunen in den wind,
Die rusteloos langs Erin's vlakten vaart,
Dien heuvel vreemd van vorm ? Daar leeft all een
En slijt Naar schoone jeugd, die nimmer keert,
In doodsche vreugdeloosheid dag aan dag,
De lielijkste der dochteren van dit
Gezegend land. En dat alleen wijl gij
Voor 't ongeboren wicht een toekomst speldet
Die 't hart haars vaders heeft met schrik vervuld.
Cathbad.
Vrouw, veler lot las ik in d' eeuwige sterren,
En wolkgespeel en vogelengeschreeuw
Ontdekten mij der toekomst heimlijkheden,
En velen heeft deez' mond gewaarschuwd of
Gedreigd
en hooge eer viel mij ten deel,
Nimmer zoo felle smaad. Verg niet van mij
Dat heel 't verleen mij nog ontsluierd zij,
En ik bevroede waarom dus gij toornt.
Verhaal mij weer nog van uw schoone maagd
En van mijn aandeel in Naar droevig lot;
Zijt gij Naar gezellin dan is zij wel
Niet zonder toespraak ..... .
De voedster.
't Spotten staat U vrij,
Maar hooren zult gij nu door mijnen mond,
Waartoe uw woorden doemden het bestaan
Van C o 1 u m's dochter ..... .
Cathbad.
Van den harpenaar ?
O, nu rijst weer 't verleden voor mijn geest.
'k Sprak tot zijn vrouw : „het kind van uwen schoot
Zal zijn een blanke, goudgelokte maagd
Met vorstelijken blik in 't blauwe oog.
Purper haar wangen als een bloesemblad,
Witter Naar tanden dan de schittersneeuw.
Om eenen kus op Karen rooden mood,
Zal stroomen heldenbloed nit wreede wond ;

865

Om hare schoonheid zal de strijd ontbranden,
Zal Em a i n M a c h a zien den moord om haar
En wraak en vij andschap en Wilde smart."
De voedster.
welnu Naar vader nam uw woord ter hart,
In somberen angst verbeidend 't nieuwe leven.
En 't kind, zoo schoon, een bloempj' in morgendauwe
Deed nauw n.aar 't licht, dat refiner niet dan zij,
De blijde sterren barer oogen gaan.,
Toen 't als een monster, vreeslijk om t' aanschouwen,
In d' eenzaamheid werd aller blik onttogen
Als 't giftig dier, „onschadelijk gemaakt"
Zoo dorst hij 't noemen in zijn zinloos vreezen,
En gindsche heuvel op verlaten hei
Werd uitgeg; raven tot een mooning voor
Het schoonste wezen dat ooit oogen zagen.
Daar groeide z' op, alleen met mij. En fu .... .
De slanke bieze wieglend op den wind
Is slanker niet dan 't zestienjarig kind;
Niets schooner dan de blos, Naar wang berozend,
Bij ieder sneller kloppen van Naar hart;
Blauwe violen in haar oogen bloeien ;
Als gouden Irisbloemen in de zon
en wat nu
Glanst 't gouddraad harer lokken
Moet zij verdorren nu in eenzaamheid ?
Aileen met mij? Is uw voorspelling waar,
Zoo kan die voorzorg toch Naar niet behoeden
Voor 't onafwendbre .... .
oathbad.
vrouw, treft mij de schuld
Als dwaze menschen in kortzichtigheid
Zoo trachten wat bestemd is to ontgaan
Ik openbaar wat mij werd geopenbaard.
De voedster.
't Waar wijsheid sours die wijsheid to verzwijgen !
Moog onheil donker rijzen voor Naar schreden,
Laat eerst Naar voet op 's levens wegen gaan.
Ook zij heeft recht op jonkheid's lieflij kheden.
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Ik deed haar 't leven, dat Naar nu omgeeft,
De stifle stemmen van ons dal verstaan ;
Elk grasj e, dat er wiegelt in het licht
Om onzen heuvel, ster en boom en bloem
Zij geeft ze alien namen en zij weet
Wat in de lente 't vooglenlied beduidt.
Het warme bloed stroomt vurig door Naar leden,
Naar liefde dorst reeds nu .... .
Cathbad.
Maar wat weet zij
Van liefde en wie leerde ..... ?
De voedster.
Wijze man,
Vie leerde die aan bloem en vogel dan P
Als jonge lente juicht in bloesem-boomen,
.Als zwoelte wiekt van zware geuren loom,
Waarvan denkt gij dat jonge harten droomen ?
Cathbad.
En tot wien gaan haar droomen ?
De voedster.
Derdriu
Draagt in 't ontstuimig hart een vreemd
verlangen
Naar eenen, dies zij nimmer heeft aanschouwd,
En d' eenzaamheid in stille, trage uren
Geeft voedsel den zich nauw bewusten wensch.
Cathbad.
Hoe droomt zij zich dien neevligen geliefde ?
De voedster.
De man, die op den wensch haars vaders ons
voorziet van 't noodig voedsel, had eens op
De sneeuw, die blank om onzen heuvel lag
Een kalf geslacht toen zij naar buiten trad.
Een rave kwam en dronk het roode bloed.
Toen sprak zij: ,,z66 zaal zijn dien ik verwacht,
Met lokken als dier rave veedren zwart,
Met leden blank als d' onbetreden sneeuw,
Met wangen rood als bloed, zoo zal hij zijn
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Dien mij mijn hart ten eigen kiezen wil".
Maar simmer op haars vaders streng bevel
Dringt man of jongling door tot waar zij toeft.
Eenzame dorheid is het, die haar wacht ;
Zij weet het niet, maar in den langen nacht,
Die 's winters d' eindelooze uren sleept,
Waarin ik onverpoosd verhalen moet
Van onze helden, enze koningen,
Van krijgsrumoer, van dichterengezang
En feestgedruisch in Tara's wijde zaal,
Klinkt angstig vragend uit haar lieven mond :
„ W carom kwijnt mijn bestaan verborgen weg ?
Is ergens booze blik, die mij beloert ?
Wacht donker noodlot, dat met onheil dreigt,
I Iij als ik trede 't lokkend levee in ?
Ik ben nu Loch Been kind weer, voedster wel ?
Waartoe is mij zoo veel, zoo wreed ontzegd ?"
Cathbad.
Waartoe ook spreekt gij van dit alles haar?
Noodloos begeeren wekt gij.
De voedster.
En dat waar'
In zoo eentonig leven to vermijden ?
Wat zeggen dat de lange urea volt?
„Het is vandaag mooi weder, D e r d r i u?
Of 't sneeuwt, of zie, 't wordt nacht, of hoor den wind ?
Of 't wordt weer lente want de knoppen zwellen ?"
Maar neen dat niet, in lente viert het al
Zijn liefdefeest, dat zij niet kennen mag,
Niet kennen zij alleen ..... door uwe schuld.
(spottend)

A.ls blijken m6et de waarheid van uw woord,
Hoe kunnen dan Naar mijn verhalen deren ?
Als onafwendbaar 't lot is dat gij spelt
Dan, wijze man, kan ik door zwijgen 't keeren ?
Cathbad (hoop)
Gij spreekt als vrouwen doen, 't gevoel alleen
Beheerscht uw taal, van inhoud wisselend
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Met iedren indruk, nieuw voor 't oogenblik ;
Ik wil met U geen langer twistgesprek.
(Gaat plechtstatig peen)
De voedster. (hem naziend)

Nu voelt hij zich geslagen. Ads het wild,
In 't eng gedreven neemt een koenen sprong
Over het hoofd des jagers en verdwijnt,
Zoo doen de mannen bij der vrouwen woord,
Als 't antwoord zwaar zou vallen. Ga maar, ga
In hooge waardigheid, 't is toch uw schuld.
Dit is mijn laatste woord tot U, helaas
Dat gij 't niet meer kunt hooren, t6ch uw schuld.
TWEEDS BEDRIJF.
't Inwendige van den heuvel van Derdriu.
Buiten hevige storm. Derdriu en de voedster.

Derdriu.
Hoe vreeslijk raast de storm, 't is mij van nacht
Zoo vreemd to mod, zoo bang, 'k weet niet waarvoor.
Ver klaagt de zee, een troostelooze stem!
Hoor, poor op wijde vleuglen aangevaren
Komt woest de wind en beukt met fellen scoot.
't Is als de oude boomen zwiepend kreunen
Of bange geesten in benauwing weenen
En onheil konden ..... voedster, wat is dat
voor woest gesuis ?
De voedster.
Een afgereten tak
Slingert de stormwind langs den heuvel road
In dollen dans. Wees rustig toch mijn kind.
Geen duizend geesten schreeuwend in den wind,
Die U jets zouden deren.
Derdriu.
Zegt men niet
Dat men hun stemmen hoort in eenzaam oord
Ads een zal sterven gaan ? en ook niet dat
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Die stemmen manend roepen als gevaar
Dreigt bij een moedig ondernemen? zeg
Mij, gij wier oog zooveel reeds heeft gezien
Van 't leven, zaag t gij van gestorvnen ooit
Den geest
De voedster.
Gezien, neen, heb ik g eesten niet,
Wel weet ik wat is wedervaren aan .... .
Maar 't is een fang en droef verhaal en gij
Zijt zonder dit reeds bang to moede, kind.
Derdriu.
Neen, neen, vertel, d^-it d'uren sueller g aan,
lk wil mijn hoofd leg gen in uwen schoot
En met uw lieve trouwe handen street
Langs mijne haren zacht, dal voel ik mij
Wel veilig. Toe, mijn oudje, 'k mister al.
De voedster.
Het was een nacht als deze, d'eiken zwiepten
De oude kruin wanhopig in den wind;
Razende wolken joegen lan gs de maan ;
Gezwollen stroomen bruisten en de zee
Wierp wilde g olven op het wijde strand;
Als teuggellooze rossen renden z'aan,
't Schuim schuddend van de maven. In de zaal
Van Conar kionk het lied der Barden droef
Dien nacht, of g eestenhand de harpen sloeg,
Een onheil kondend. Conar's vrouwe was
Ret hart beklemd en spiedend naar Naar zoon,
Haar Culmin, dien zij beidde, trad zij uit
Haar wooing en Naar oog boord' in het diep
Der duisternis rondom, met stow g esmeek.
Zij zocht hem in het manelicht, dat blank
Op 't blanke schild moest schijnen als weer zeilde
De zilvren bark nit 't j agend wolkenzwart ;
Daar kwam een straal door 't slui'rend donke y breken .. , o
Plots werd zijn pond onrustig aan de poort,
(Niet keffend vloogg hij uit met blij geblaf,
Verwelkomend den langbekenden stag,
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Maar heffend zijnen kop met bang gehuil.)
En in het maanlicht stond voor Naar een schim,
Haar zoon, niet weer Naar zoon, de sterren schenen
Dof door ziju bloedige gestalte henen.
En in de zale sprongen van zijn harp
Alle de snaren met een schrillen kreet,
En aan den muur werd bloedig d'eigen stood
Zijn zwaard. Men vond hem dood, toes. 't ochtend werd,
A.an steilen heuvel met doorstoken Borst,
Door moordnaars hand geveld. Den jongen held,
Den ouverwinbaren uit meengen strij d,
Zond sluipend laffe haat naar 't don ker land
Der schimmen. Thetra's sombre vogel, die
Aast op 't gebluschte licht der oogen, hing
Op uitgespreiden wiek reeds in de lucht,
Zijn prooi bespiedend vol begeerlijkheid.
Men groef zijn graf waar men zijn lichaam vond,
Zijn jonge leden dekken steenen nu!
Lang was de klacht over den sterken held,
Dien Barden zongen bij het doodenfeest.
Nog, zegt men, in dat eenzaam heuvelland
Klaagt 's nachts zijn stem, als wind op verre kust.
Perdriu.
Dat is een droef verhaal, maar zeg mij nog
Was daar in 't land geen maagd die om hem treurde ?
Om hem, den jongen held uit menig strijd ?
De voedster.
Kind, uw gedachten gaan maar al to vaak
Waar zij niet mogen toeven, wat weet gij
Van maagdenliefde en van vrouwensmart ?
Perdriu.
O, oudj e, zulke woorden nu van UP
Die mij hebt ingewijd in alles wat
Mij liefelijken droop. in 't harte toovert ?
Die mij verhaald hebt, sinds ik luisteren kon,
Hoe Ulsters helden schoone maagden minden ?
Die steeds belangstelt als ik U vertel
Van hem, die in mijn droomen tot mij komt.
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De voedster.
Nu dan, gij weet dat 'k U niet weigren kan.
Mijn lieve bloem, wie 't bloeien is ontzegd,
Droom dan ten minste stil van liefd' en lust.
Uw droom kan niemand deren ; wreedheid kan
U niet uw droom ontrooven, droom dan, droom.
Perdrin.
En uw verhaal ?
De voedster.
Nu, 't zij zoo, luister dan,
Dat ik U zegge van Alona's lot.
Hoe jagers vonden het blauwoogig kind
Dood op de koude steenen van zijn graf,
Men groef het hare daar ter plaatse en
Boven elk hoofd een jonge sterke twijg
Heeft men geplant van blanke berkeboomen,
Die wiessen tot twee boompj es op, Wier kruinen
Ineen zich strengelden
PerdriU.
O, voedster, hoor
Wat kreet is dat ?
De voedster.
Stil, blijf Loch rustig, kind!
In zoo onstuimgen nacht Loch waant men licht
Een kreet to hooren.
Derdriu.
Neen. Het is geen waan.
Daar is het weer ! O voedster, luister Loch,
Wat bange kreet is data
De voedster.
't Zijn vooglen kind,
Die schreeuwen tot elkander in hun vlucht.
Derdriu.
Neen, voedster, peen. 't Is mensch'lijk hulpgeroep.
De voedster.
't Zijn vogelen die schreeuwen.
Derdriu.
Wat het zij,
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Een levend wezen is 't, dat schreit om hulp !
Doe open voedster. Als 't hier veilig is
Mag buiten toch geen. schepsel vruchtloos klagen !
O, voedster, is dan plots uw hart versteend,
Dat gij dat angstgeroep verdragen kunt a
Dat gij niet toesnelt ? open, open toch!
De voedster.
Kind, kind, ik durf niet, booze machten drijven
Nu buiten licht hun spel, ik durf niet, kind.
Derdriu.
Dan durf ik wel en ga.
De voedster.
(begeeft zich naar de deur in angst hoar tegenhoudend)

O, poor mij toch,
Ik voel dat onheil dreigt o, roekloos kind,
O, luister Loch naar mij, roep 't, noodlot niet!
D e r d r i u. (maakt zich los en opent de dear)
Daar wacht een man in duisternis en storm.
Kom binnen, wie gij zijt, die hulp behoeft.
(Een urtgeputte lager met verscheurde lzleederen komt binnen
en b lij f t verbaasd staan.)

De voedster.
Een man. Gij moogt niet, moogt niet bij ons zijn.
Derdriu.
Waart gij het die zoo angstig riept om hulp ?
De jager.
Ik was het, ja. 'k Ben op de jacht verdwaald,
In 't worstelen met het stormdoorzwiepte wood
Verwond, doorweekt van regen, uitgeput.
'k Viel neder aan deez' heuvel en ik meende
Geluid van stemmen drong de wanders door.
O, 't is her goed, bij warmt' en licht, maar gij,
Wat zijt gij menschelijke wezens als
Ik zelf of..
f ........
D e r d r i u. (lachenci)
Juist zoo menschelijk als gij,.
Begrijpend uw behoeften, zet U neer,
Ik zal U laafnis reiken. Voedster, kom
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Zie nu niet langer toornig, wees met schuw,
Zie zoo doordringend niet op d'armen man,
Hij is geen toovergeest, die macht verkrijgt
Op U, als gij de blikken van hem Wendt,
Maar slechts een arme jager, nat en koud.
De jager.
Dat w is hij. Al d'ellende is vergeten
Bij d'aanblik van uw lieflijkheid.
De voedster.
Man, zwijg.
Lesch uwen dorst en eet en warm U, nu
Gij eenmaal pier zijt. Bij mijn levee, man,
Bezweer ik U, beloon mij dit met zwijgen.
verraad aan niemand wat deez' heuvel bergt.
Houd uw belofte, of het zal U rouwen.
En nu ga zitten, hier is bier met honig,
Versterk uw keel, maar niet tot spraakzaamheid.
D e j a g e r. (zet zich necder)
Nu dan, 'k beloof het graag en ik erken
De schat, dien gij zoo angstig hoedt is wel
't Bewaken waard. Als dit de koning moist,
De koning met zijn licht ontvlambaar hart
Die schoone vrouwen ..... .
Derdriu.
Kent gij hem, den koning?
De jager.
Wie kent hem niet? Wie zag nooit C on c h o b a r
Nooit TJlsters grooten eedlen held, Wiens schild
Is als een zonneflikkring als hij komt
Aanstormen op zijn strijdkar ? In den wind
Fladdert zijn roode mantel door een haak
Van goud gesloten op zijn sterke Borst.
Karbonkels lichten in de zij den van
Den wagen, dien vier Witte hengsten trekker,
Stampend met zwaren dreun van hoeven, schuim
Dwarrelt als sneeuw in vlokken waar zij stuiven,
Rookblazend in den wind het krachtig snuiven ;
In zijnen greep staat stil de lange speer
O. E. II 12
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Die nooit verzadigd is van 't roode bloed.
Om 't stralend hoofd bedwingt een gouden band
Den vloed der lange lokken hem omwaaiend ;
En achter hem zijn krijgren, in de verte
Een zwerm gelijk van groote Witte vooglen,
Door al hun ronde schilden wit van krijt,
Hun wapens klettren als zij zich bewegen.
Derdriu.
Ik zag dat schouwspel nooit, verhaal mij weer.
De jager.
Ik zag een feest eenmaal in 't vorstelijk huis
Van E m a i n M a c h a. In de groote zaal
Zat 00 n c ho b a r, omringd van koningen
In kleurig kleed met blinkend gouden helmen,
En hooge krijgren, alien langs den muur
.Aan drie der wanders, al hun wapens hingen
Boven hun hoofden, hunne zetels waren
Met purpren zijden kussens wel belegd.
Des konings zetel fonkelde van good
En eelgesteent. Zij dronken bier en m eede
Uit groote schelpen en kristallen schalen.
Harpspelers waren daar en wij ze Druiden,
Die tot hen spraken van gestorven helden,
Van halfvergeten dingen en voorspelden
Wat nog in 't duister lag. Boven het hoofd
Des konings king een zilveren staaf, waarop
Hij sloeg om stilte to gebieden als
Hij spreken ging en als de koning sprak
Zou 't vallen van een naald licht hoorbaar zijn,
Zoo ledig van geluiden was de stilte ;
Meer nog dan bij het maatvol deinend lied
Dat van de harpers zweefde
Loch was 't schoon
Dat lied der harpenaren ; 't eerste deel
Wierp rag geweef van droomrig sluimeren om
Den geest ; bij 't tweede rees de stemming hoog
In blijheid; bij het derde echter zag
Men sterke helden weenen. Maar n iets was
Te vergelijken bij den zang der zonen

875

Van TTsnech, want een tooverrnacht werpt over
Elk die Naar hoort de stemme van den oudsten
En schoonsten der drie broeders, van No i s i.
Derdrin.
No i s i lieflijk doet die naam mij aan,
Zoo vreemd, Loch zoo vertrouwd ! Beschrijf hem mij.
De jager.
Hij is het sieraad van des konings zaal.
Blauw is zijn oog en ravenzwart zijn Naar,
Het schoonste wit en rood verwt zijn gelaat,
Gelijk eon jonge Berk in 't morgenlicht,
Staat blank en slank zijn lichaam opg ericht
bog boven alien nit.
Derdrin.
O, voedster hoort gij dat?
Is hij de man, van Wien mij heeft voorspeld
Lieflij ke droom, dat ik hem zou behooren ?
Jager.
O vrees, gij lieflijke, No i s i s macht,
Men zegt, dat hij geen vrouwenliefde wil,
Men zegt, dat liefde van een vrouw voor hem
Zijn ondergang zal zijn. Ook wordt gezegd
Hij wacht de maagd hem in den droom getoond .. .
D e r d r i u (gespannen)
Hoort gij dat voedster?
De voedster (streng)
En nu, vreemde man,
De storm bedaarde, gij kunt verder gaan.
O, weinig dank ik U voor uwe komst,
En weinig Naar, Wier hand de deur ontsloot.
Nu den k aan uw belofte en ga heen.
(In zic h ze lve. )

Oud angstig hart, hoe zal dit alles enden ?

DERDE BEDRIJF.
Het inwendige van het vrouwenverblij f in het huffs van
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Conchobar. Ronde zaal met gebeeldhouwde iepenhouten wanden.
Langs de wanden banken met kussens en kleurige kleeden belegd.
Venter met bronzen luiken. Deur met bronzen grendel. Zoldering versierd met vlerken van vogels. In 't miciden op den grond
een spinnewiel met vlas, een bronzen drinkvat en een groote.
zi lverern kande lacer.

Derdriu, de voedster, later Conchobar.
D e r d r i u(loopt zing end op en neder)..
Hef op uw stemme
Wind van de vlakte,
Zwoeg tegen 't strand op
Paarlende golfslag,
Ziet gij hem komen,
Mijn stralenden held?
Haamrende hoeven
Honden zijn ros aan,
't Ros met de zwaaiende
Waaiende manen.
Wijd op den wind is
't Purper zijns mantels,
In zijne handers
Goudene teugels,
.Aan zijne zijde
't Betooverde zwaard.
Wind van de vlakte,
Veeg weg de neevlen !
Ads d' avondzonne
Laait aan den einder,
$omt hij gereden
Mijn stralende held.
D e v o e d s t e r (haar strak aanziende).
Zingt gij dais, kind, in Conchobar's paleis ?
Derdriu.
Waarom niet voedster ? 't is a1 zang in mij
Sinds ik hem zag en alles staat in glans
In mijnen blijden lichten morgenstond.
In mijne ziel gaan alle bloemen open.
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Het is zoo blij in mij en niets, niets kan
Mij dringen nit den gouden schijn waarin
Mijn dagen gaan.
De voedster.
Rampzalig kind, houd op!
Weet gij dan niets ? Droomt gij uw liefdedroom
Dan ongestoord door angst voor 's konings wil ?
D erdrin.
Wat kan de koning willen dat mijn ziel
Ooit zal beletten uit to gaan tot hem,
Tot hem, N o is i ? lieflijk is zijn naam,
No i s i! Zonnelicht is in dien n aam,
Als in zijn oogen, en heel 't lentewoud
Schalt in zijn stem als h.ij in zang dien heft.
De voedster.
Ik heb u aangehoord met gansch verslagen
Gemoed, arm kind, wat zal het einde zijn P
Ik sloeg met angst daarom u heimlijk gad e.
Ti w mijmrend staren vaak, uw stillen lack
Om lieflijke gedachten ... .
Derdrin.
Is 't dan kwaad ?
't Brandt in mijn ziel en al wat leven heeft
Zou 'k willen overstralen met diems. gloed.
Als blanke duiven in doorzonde lucht
Gaan mijn gedachten blank in goud van vreugd;
o dankbaar, eindloos dankbaar ben ik hem
Den trouweloozen, die zijn woord u brak
En ons verblij f aan C o n oh o b a r verried,
Want zonder hem....
De voedster.
Waar nooit de storm ontboeid
Waarin gij zult vergaan ! Gij dwaze, zwijg,
Wek niet mijn toorn, die altijd in mijn ziel
Stil ligt to grollen, sinds men pier ons bracht.
Gij dwaze, die het onheil hebt geroepen,
Toen tegen mijnen wensch gij binnenliet
D'ellendigen verrader.
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Derdriu.
Voedster, neen,
Daarover geen verwijt. Dat was geen kwaad ;
Al moet het onheil brengen, 't was geen kwaad
Den drang to volgen, die mijn harte dwong
Tot medelijden ... .
De voedster.
Dat u onheil bracht ;
O kon ik mijnen toorn doen voelen hem
Die laf zijn woord brak, tot den koning sprak
Van u, den koning tot ons leidde, heel
Het onheil opriep dat niets wenden zal.
Derdrin.
Wat spreekt gij toch van onheil ?
Voedster, zeg ?
Wil C on c ho bar ons kwaad ? Hij overlaadt
Ons met zijn gunsten. Hier is 't leven schoon.
Hier leef ik, leef met iedren ademtocht.
't Was eenmaal levend dood zijn.
Weet gij wel
Hoe bang 't mij sours in d'eenzaamheid kon zijn,
Hoe 't schreeuwde in mij naar leven en genot ?
Nu is de jubel in mijn hart, en dreigt
Hoogzwellend nit to breken als een stroom,
Met breede golven stormend over 't land,
Ontembaar tot op eens 't gewoel zich legt
En 't rimpellooze vlak de sterren spiegelt.
En weet, de sterren van mijn ziel dat zijn
Noisis oogen.
De voedster.
Ongelukkig kind!
Hebt gij dan niets begrepen ? Voelt gij dan
Niet wat u wachten zal als Co n c h o b a r
Gewaar wordt, aan Wien zoo uw harte hangt ?
(terzijde) Wordt zoo 't voorspellend woord uit 's wijzen mon l
Vervuld ?
(tot Derdriu)

Nu luister dan, gij zijt geen kind
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Meer en moet weten Loch wat iedereen
In 00 n c ho b a i s omgeving weet, alleen
Niet gij, die voortleeft in een zoeten droom
Van zang en sterren en No i s i, gij
Die daaruit dient to ontwaken. O mijn kind,
Leg in mijn hand uw hand en 't jonge hoofd
Berg in mijn schoot, doe weg van mij 't gelaat,
1k kan geen droef heid zien in uwen blik.
Onschuldig hart, mijn woorden zullen zijn
De wreede steenen, die uw vreugd vermoorden.
Derdriu.
Wat martelt gij mij met uw raadselpraat !
Zeg wat gij wilt, onkwetsbaar voor uw steenen
Is 't vogeltj e dat j ubelt in mijn Borst.
De voedster.
Toch zal 't verstommen als straks C o n c h o b a r
U tot zich neemt als zijne gemalinne
.
En Ulsters koningin
Derdriu (heftig).
Nu bazelt gij!
't Verblijf in 's konings huis bracht u van zinnen.
De voedster.
Ja, toorn nu tegen mij, die scherper zie,
Dan uw' onwetendheid. Toch, luister goed
Naar mijnen raad, vermijd No i s i nu.
Nooit wete C o n c ho b a r hoezeer uw hart
Uitgaat tot hem, zoo gij Been onheil wilt
en dan vergeet,
Dat kome op zijn hoofd
Tracht to vergeten kind, ruk uit uw hart
De Wilde liefde, die daar wortel schoot;
Droom van u zely ' in vorstelijken schijn,
Wees fier en krachtig, Ulster's koningin !
D e r d r i u (barst in lachen nit).
O, dat toch niemand poor uw dwaas gepraat !
Of spot gij soms ? Ik Ulster 's kon.ingin !
Een konin gin die nog behoorlij k niet
Kan zitten, die nets weet en niets verstaat
Van al de kunsten die de vrouwen her
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Beoefenen. Die enkel wild en blij
Kan zwerven, zingend op de woeste hei.
Die om der lokken wrong den gouden band
Niet winden kan, die niet den mantel kan
In plooien schikken en wier tong geen woord
Kan vin den als een vreemde tot haar spreekt.
Zeg oudj e, 't is een grap Loch, wat gij
.
De voedster.
Stil !
Ik hoor zijn voetstap Binds, de koning komt,
Nu houd u flunk, vertoorn den koning niet,
Die zbb u eert, want 't is gelijk ik zeg,
En vreeselijk zal 't lot zijn dat u wacht,
U en No is i, als gij hem weerstreeft.
Derdriu
(in plotselingen angst klemt zich aan de voedster vast).

O red mij, red mij dan, het k^an niet zijn!!
Hoort gij mij voedster, 't kan niet, kan niet zijn.
Gij m6et mij redden van den koning, 'k wil
Van Conchobar niet zijn .
.
De voedster.
Stil . . . . stil .. .. hij komt.
Derdriu.
Beloof mij dan ... .
De voedster.
'k Zal zien wat ik vermag.
(t e r z ij d e) Dat zij nu moet versmaden, wat elk maagd
In Ulster zou doers sidderen van trots!
En ik, die nooit Naar bede kan weerstaan . . .
De koning komt alleen binnen. Derdriu drukt zich vast
tegen den muur aan, gedurende zijn gesprek met de voedster.

De koning.
Is nog de wilde hinde niet getemd ?
De voedster.
De hinde siddert voor de heerlijkheid
Des hoogen jagers, koning, zie Naar vrees.
De koning.
Kom nader g©udgelokte, met uw blos
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Van jonge rozen, vrees uw koning niet;
Hij zal u stellen in een hooge plaats,
Waar heel 't heldhaftig yolk u eeren zal.
1k sier uw lokken met een gouden band;
Van fijngeweven purperkleurige stof
Zullen uw vorstelij ke gewaden zijn ;
Uw leden gord ik met een gordel fij u
Van sierlijk smeedwerk en zoo stel i.k u
Op purperen zetel, als de feestzaal davert
Van jubel en van lied'reu, voor al 't yolk,
Aan mijne zijde als Ulster's koningin.
Verberg zoo angstig niet uw aangezicht,
o gij, Wier lof mij n harpenaren zin gen,
Gij voedster, zeg Naar dat zij nader koom.
De voedster.
O koning, toorn niet op haar wijl zij staat
Verpletterd bij die woorden uit uW mood,
Uw mond van held en koning; zie Naar aan!
Moet zij niet warren, dat g ij haar bespot ?
Zij Ulster's koningin, het Wilde kind,
Dat niets nog kan dan sidderen en blozen
Als een Naar aanziet ? Vele vrouwen zijn
Schoon, trotsch en edel aan uw hof en zij
Zou d' eerste wezen onder Naar, zij die
Van vrouwelijke kunsten niets verstaat ?
Die niet kan gaan, nosh staan, nosh zitten, nosh
Zich kleeden, noch de lokken wringen, noch
De wolle weven en in kleuren verwen ?
O koning desk aan 't spottend lachj e dat
Veel lippen zal omspelen om de vrouw
Van Conchobar....
De koning (driftig).
Wee, die het wagen zou
Te spotten met de koningin.
De voedster.
O vorst,
Zoo menig lieve lack en vleiend woord
Zijn giftig als der addren beet, men zal
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Niet openlijk Naar hoonen, maar gij zelf
o vorst, zult spoedig voelen als een smaad
Haar minderheid, u schamen, gij de vorst.
Con chobar.
Toch wil ik haar tot vrouw, hoort gij ? ik wil !
Nooit heb ik mij geoefend in geduld,
Nooit mij ontzegd wat heet mijn wensch begeerde,
Trots alles wordt zij mijn, de lie$ijke.
De voedster.
o koning, neem Naar als zij waardig is
De eereplaats naast 's konings zetel; gun
Een jaar Naar nog. Zie, zij is nog een kind,
Maar in een jaar, een enkel jaar, o vorst,
Maakt goede leiding Naar van Ulster's vrouwen
Tot de eerste, niet alleeu in schoonheid dan,
Maar in al wat de hooge vrouwen siert,
Die u omgeven, zij die nu zou zijn
Een spot, een schande voor zoo hoog een vorst.
Conchobar.
vrouw, ik erken de wijsheid van uw woord,
Schoou noode, ik geef een jaar u D e r d r i u,
En dan eisch ik u op, dan zijt gij inijn.
vIERDE BEDRIJF.
Een vertrek in de sterkte van Usnech aan het Schotsche
strand. Door het roam ziet men de zee. Noisi en Derdriu
samen aan het schaakbord. Ardann en Andle later Fergus.

A r d a n n (nit het venter ziende).
Wat schoone dag ! Zie hoe de groene zee
In 't zonlicht slaapt en even maar beweegt
Ads een in zwaren droom. Komt broeders kom t,
De wouden in; de kleurige naj aarswouden
Zij roepen ons en D e r d r i u heeft nog
Geen wild voor 't avondmaal, komt, broeders, komt !
And1e.
Dan zal ik gaan waar ginds de beken vlieten
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En 't spartlend zalmpje heb ik ras verschalkt.
Perdrin (lachend).
Ga gij clan beiden, gij mijn twee getrouwen ;
N o i s i krijgt voor heden geen verlof,
Hij liet mij gisteren to lang alleen.
A r d a n n (p lagend).
No i s i, nu, heb ik 't u niet voorspeld ?
Gij zijt geen vrije weer, uw vrijheid gaaft
Gij op, Coen gij naar hare roepstem hoordet.
Andle.
Weet gij het nog? Waarschuwend klonk ons woord
Dien avond then zij kwam tot u ge vlucht,
Om redding smeekend nit des konings macht.
Gij hebt niet Lang geaarzeld, trots ons woord.
D e r d r i u (schalks tot Noisi).

Hebt gij nu spijt dat g' op mijn smeeken hoordet ?
Was 't enkel medelijden dat u dreef
Om 't vogeltje, in uwe hand gevlucht
Te redden nit des roofdiers klauwen ?
A r d a n n (p lag end tot Derclriu).
GijJ
Gij hebt hem overrompeld, d' armen man
Met uw gesmeek : „O red mij voor den koning."
dadelijk was zijn besluit genomen
Toen
Dreef hij ons aan tot overijlde vlucht
Of hij reeds lang uw roepstem wachtend ware.
N o i s i (innig tot Derdriu).

Ik had van u gedroomd, zoo veel, zoo lang,
En in mijn droom waart g' immer weer verzwonden
Toen ik u eindlijk, eindlijk had gevonden
Was 't mij of gij mijn eigen waart altoos.
Andle.
Nu 't was een Wilde vlucht dien nacht niet waar ?
Hoe stoven onze rossen door den wind!
Hoog ging d' onstuimige zee, de kleine bark
Werd keen en weer g eslingerd door Naar toorn en.
Zij was verstoord wijl Us n e c h's kinderen vluchtten.
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Noisi.
Toen D e r d r i u de prij s was van ons vl uchten
Was vluchten ons Been schande.
PerdriU.
Neen, het was
Heel ons geluk dat in dit schoone land
Ons beidde. Is ons leven her niet rij k
.fan vreugde ? En gij lieven, goeden, gij
Zijt Wien ik dank mijn Neil en veiligheid.
Ardann.
voelt gij u dan Loch eindlijk veilig na ?
Is al die dwaze angst van u geweken
Die in den eersten tijd u siddren deed ?
A.ls meeuwen krij schten aan het Wilde strand,
Kionk 't in uW oor als woeste oorlogskreten;
Hoe vaak niet vonden Wij u starend, starend
Met angstig' oogen op de zee, als zaagt
Gij C o n c ho c h a r op iedren hoogen golf
Die kwam tot u om u terug to voeren.
Perdriu.
Ja 't vreezen heeft mijn harte toen geleerd ;
Door hoogste vreugde leerd' ik vreezen kennen,
Grinds leefd' ik eenmaal zonder beiden, girds
Zwierf ik eens rond en droomde, droomde, droomde.
Reeds riep No is i mij.... ik wist het niet,
Toen ik hem eindlijk, eindlijk had gevonden
Was hij mij lief, als een zoo lang bekend,
Zoo lang als ' dit verlangend harte klopte.
Was ik het, die eons leefde zonder hem?
A.11een met d' oude vrouw die m ij verhaalde
Wat later zij mij to vergeten bad?
Ja, 't was Wel vreemd, steeds scheen zij iets to duchten,
Zoo ooit mijn eenzaamheid verbroken werd,
Zij kon mij nimmer mijnen Wensch ontzeggen
En hare zwakheid was Naar zelf tot smart.
A. r d ann. (die uit het raam heef t gezien).
Snel nadert deze trust een kleine bark
Van beestenvellen. 't Is een iersche bark,
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Kent gij hem dien zij draagt ? Noisi zie !
No is i (nit het raam ziend).

Ja die gestalte schijnt mij wel bekend.
Zie zelve Derdriu, wie kan het zijn?
Hoe, is het Fergus niet? Hij is het ja,
't Is Fergus, die aan onze kusten landt.
Hij komt tot ons.
Derdriu (bevangem).
En Fergus komt tot ons ?
Ardann.
(tea met mij me, Andle, hem to ontvangen.
Noi.Si.
Ja, wacht aan 't strand hem op en breng hem hier,
Hij is ons welkom !
D e r d r i u (terzij de zn p to tse ling en sc hri k) .
O, mijn droom, mijn droom.
Mijn vreemde bange droom van heden nacht.
Andle en Aralann a f.

Noisi.
Hervatten wij ons spel, eer Fergus komt,
Is 't licht ten einde.
Zij zettern zich weder aan het schaakbord en doer zwijgend
eernzg e ze t ten. Noisi met aandac ht, Derdriu a f g etro k kern.

Noisi.
Maar gij let niet op!
11w spel staat slecht.
D e r d r in (verstrooid).
Ja, ja, dat kan wel zijn.
Noisi (lachend).

Dat kan wel zijn ? Dat is heel zeker waar.
Nog eery paar zetten.
UW

koning schaak !

Derdriu.
A.lweder, booze man.
Moet gij dan altijd, altijd overwinnen ?
Noisi.
Dat viel bij dit spel mij nu juist niet zwaar,
Wat schaduw is in 't oog van mijne liefste ?
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Hoe zijt gij bij het spelen dus verstrooid ?
Waar toeven uw gedachten, die mij droef
Toeschijnen ?
D e r d r in (ontw'ijk&nd).
't Zal voorbij gaan, tel het niet.
01 Si.

Ik kan mijn licht niet dus beneveld zien.
D erdrin.
En zoo uw licht bleek eenmaal dat to zijn,
Wat schaduw op Noisi's levee wierp ?
Noisi.
Gij zijt mijn licht, en mocht dit ooit verdonkren,
Zoo dankt u nog mijn hart wat eenmaal was,
Wat gij mij gaaft kan niets mij weer ontrooven,
Wat ik u gaf, is 't uwe voor altijd.
Lieflijke, weet, nooit schonk Noisi nog
Aan eenig wezen, aan een ding of droom,
De liefde, die hij schonk aan Derdriu.
Ik zie u aan en in mijn ziel is vreugde,
In al mijn denken, al mijn doen, zijt gij,
En zelfs van u gescheiden, zou ik u
Nog in mij dragen, want gij zijt mijn leven.
Perdriu.
En als het onheil komt ? Te groot geluk
Maakt angstig.
Noisi.
Neen, het m aakt mij dubbel sterk,
Want iedre dag, waarop de zon beschijnt
Ons beiden en ons hoop gelukkig zijn,
Vermeerdert nog den schat van dankbaarheid
In mijne ziel.
Perdriu.
En als het onheil kwam ?
En 't kwam tot u door mij, door miju bezit ?
Noisi.
U dank ik alles wat mij blijde maakt,
Zal ik u danken wat mij droef heid brengt,
'k Aanvaard het al, wat tot mij komt door U;
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Maar zeg mij nu wat u zoo angstig stemt,
(Schertsend)

'k Verdien toch wel een weinig uw vertrouwen ?
Derdriu.
Dan hoor, 'k had heden nacht een vreemden droom ;
Brie vogels kwamen bij ons nederstrijken,
Uit Emaiu Macha was hun vlucht en drie
Druppelen honing uit hun snaveltj es
Brachten zij ons en vlogen daarop heen,
Brie drupp'len bloed namen hun bekj es met.
Noisi.
Ik voel niet, wat die Broom beduiden m oet. Hoe vreemd zijn toch de zielen van uw yolk,
Gevangen in een scheemrig net van droomen.
De kinderen van E r i n vreezen niet,
Het large zwaard, zij vreezen niet den steep,
Die suizend komt gevaren door de lucht,
En beven voor een Broom. Ja, F e r g u s zelfs
F e r g u s, de zoon van R o i c h, die nimmer zwicht,
Leeft, zegt men, onder een verbod, dat hij,
Die voor niets mensch'lijks siddert, nimmer toch
Zou wagen to weerstreven, want men zegt :
Een Druide heeft op fiadderenden halm
Hem een bezwering in 't gelaat geslingerd,
Die hem verbiedt ooit eene noodiging
Tot eenig feest to weigren, of dat feest
Voor 't einde to verlaten. D' onversaagde
Zou eerder sterven dan 't gebod vertreden
Hem dus gedaan. Niet uwe helden zijn 't,
Niet uwe strijders, uwe vorsten die
De zielen van uw yolk beheerschen, 't zijn
De dichters, zangers, DruIden. Weet gij niet
Wat van een andren F e r g u s men verhaalt
Die koning was in Ulster? Machtig groot,
Was hij en sterk zijn arm en sterk zijn schild.
Het woest gestamp der rossen van zijn wagen,
Het laaiend likkeren van zijn blinkend schild,
A.ls hij strijdvaardig door de vlakte stoof,
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Sloeg 't hart zijns vijands met een killen schrik,
En deze F e r g u s gaf uit vrijen wil
Den purperen vorstenzetel op en ging
Zoeken de rust en stilte van het wood;
Daar vroeg hij Druzdenwijsheid hem to leeren
Geen wilde daden meer, maar droomen, droomen.
D erdriu.
En mijn ziel leefde, sinds z' u kent, in droomen
Die zijn als 't blank gespeel van wolkenvlucht,
Die 't zonlicht glanzen doet in blauwe lucht ;
Als 't zoet gezing van huppelende beken,
Waarin het zilvren zalmpj e dartlend springt ;
Als 't lied dat in de stille hazelaren
In lichten nacht nit vooglenkeelen dringt.
Maar nu is zwaar de nevel op mijn denken,
Schaduwen zijn op 't blijde zonneland
Gevallen, en 'k weet niet vanwaar zij komen,
Een angst......
Noisi.
Geen angst betaamt No is i s vrouw.
Wat zoudt gij vreezen ? Is mijn schild niet krachtig ?
U to beschermen is mijn arm niet sterk ?
Door wilde vlammen zal 'k u veilig dragen,
Door watervloeden torst mijn schouder u,
Niets zal u deren in N o is i' s arm.
D e r d r i U.
o liefste, hebt ge mij dan niet verstaan ?
U geldt mijn vreezen, u en uwe broedren.
Noisi.
Wilt gij mij toornig makers door uw woord ?
Zijn U s n e c h' s zonen zwakke kindren nu?
Kom, wees niet dwaas, laat weer uw oogenlicht
:Mijn ziel beschijnen, als de zonne ginds
Rust lachend op die klare stille zee
Van groen kristal.
(Hij ziet naar biciten.)

Zie F e r g u s is geland.
Hij komt hierheen.
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Beiden buigen zich nit het raam, tot Fergus binnern komt.
Dan wenden zij zich tot hem om hem to begroeten.

Heil, F e r g 115, zoon van IR o i c h, wat voert u hier ?
Gij zijt ons welkom.
Derdriu.
Ja wees Welkom ons,
Kom zet u neder, laat ons bier u smaken,
Dan zal ik gaan en u een bad bereiden.
Fergus.
Gegroet zij t gij N o i s i en gij do chter
Van 001 u m, lieflijkste der vrouwen, wees
Gegroet. Ik wil uw gastvrijheid en zorg
Gaarne genieten. Wat nij tot u voert
Is waard in d' eerste plaats u ras to melden.
N o i s i (tot Derdriu, die zich wil verwij deren) .
Dan toef nog even dat ons F e r g u s eerst
't Doel van zijn komst berichte. Zet u her
En spreek.
Fergus.
Mij voert tot u het hoop bevel
Van 00 n c h o b a r, van Ulsters grooten koning.
Noisi en Derdriu (verschrikt).
Van Conchobar?
Fergus.
Die niets dan goed u wil,
En die mij uitzond met het volgend woord :
Ga henen en breng tot mij U s n e e h' s zonen,
Tot sieraad van mijn koninklijke zaal.
Dat zich hun stem weer heff' in 't maatvol lied,
Dat weer hun arm, dat weer hun schild mijn strijd
Beslechte, dat mijn ziel zich weer verkwikk'
Aan d' aanblik van die jonge helden, ga.
D e r d r in (klemt zich aan Noisi vast).
No is i, neen, niet gaan, mijn droom, mijn droom.
Noisi.
Wat heeft die droom met F e r g u s' woord to doen ?
Derdrin.
Voelt gij dat niet, de druppelen honig zijn
o. E. lI 12
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De woorden, die hij brengt van Co n c ho b a r,
Die druppelen bloed zijn 't levensbloed van u
En van uw broedren . .
Fergus (snel).
Neen, hem dreigt Been leed.
Ik vroeg den koning zelv' een waarborg dat
Niemand hem deren zou, Coen sprak zijn mond :
Indien gij, F erg 115, bij hen zijt, indien
Gij hen tot mij brengt, geef ik u mijn woord
Mijn vorstlijk woord dat uw nabijheid is
De waarborg voor hun veiligheid. Welnu
Gij kunt mij Loch vertrouwen en ik blijf
11w borg, uw schild, bij mij zij t g e alien veilig.
Perdriu.
O 't is mij Loch zoo bang, No is i, gij
Zult weigeren, niet waar, mijn li.eve man?
Gij weigert Loch, o, aarzel niet zoo lang
Gij martelt mij, N o is i.
Fergus.
Gaf ik u
Ooit reden om mijn woord niet to vertrouwen ?
Perdriu.
Vergeef mij, u niet geldt 't wantrouwend woord,
Maar Wilde angst is in mijn ziel, o F e r g u s,
Ik voel, ik vrees verraad, No is i, hoor
Vreemd schijnt mij 00 n c ho b a is grootmoedigheid
Voor u die hem vertoornd hebt.
Noisi.
Angstig steeds?
O vrouw, vereert gij dan den heldenmoed
In mij en wilt gij mij tot lafaard maken,
Hebt gij mij lief, als ik een lafaard ben?
Kom kind, kom tot u zelve, Co n c ho b a r
Is Been verrader, 't zou een schande zijn
hit laffen angst to weigeren als hij roept.
De koning heeft mij noodig, 't is mijn plicht
Tot hem to gaan.
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Fergus.
En uwe plicht is, vrouw,
Door dwaze reednen niet hem to weerhouden,
Als 't eigen hart hem oplegt dat hij ga.
Noisi.
o F e r g u s, toorn niet om haar vrouwenangst,
Haar liefde maakt Naar zwak om mijnentwil,
Vergeef Naar heure reednen.
Derdriu.
Ach laat ons
Toch blijven waar 't zoo goed ons was, No is i !
Hoe lief was aan n ijn hart het rotsig dal,
Waar ik zoo rustig sluim.erde, N o i s
Waar helder water rein het kiezel schuurde ;
De koekoek riep van omgebogen tak ;
De zonneheuvelen gloeiden, vruchten rijpten ;
Wij gingen zingend door het dal, No is i.
Nu is mij 't hart zoo zwaar ; een Steen van smart
Viel waar de j onge vreugde kwinkeleerde
In lentelucht.
Fergus.
Waartoe zoo dwaas to vreezen ?
Al zou heel Ierland u ten vijand wezen,
Mijn woord en waarborg zijn uw veiligheid.
Noisi.
o F e r g u s, lange aarzling ware honend
Voor u, maar sta mij toe, nu mijne broeders
Te roepen, mijn besluit hun me e to deelen.
Zij mijn getrouwen, zulien met ons gaan.
(Noisi gaat heen).
(Derdriu werpt zich hartstochtelij k aan de voetern van Fergus.)
o F e r g u s, F e r g u s, zult gij hem beschermen ?

Noise, Ardanu en Andle.
A r d a n u (komt sprekend op).
Zoo gij dus vast besloten zijt.... gij weet
Dat wij u volgen, waar gij henen gaat.
(Tot Derdrzu).

Maar waarom Co n oh o b a r dus to verdenken
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Van onzen dood to willen ?
D e r d r i u (in de verte starend).
O Noisi,
O broeders, hoort wat 'k in den geest aanschouw
'k Zie hangen boveu 't groene Emain Macha
Een wolk zoo rood als bloed. Pat is uw bloed
En 't bloed van die u zullen wreken, en
Het is om mij, door mij dat 't onheil komt.
Andle en Ardann.
't Is dwaasheid, die zij spreekt. No is i, hoor
Niet naar dat laf gepraat uit vrouwen mond.
Noisi tot Derdriu.
Hebt gij op ons heel geen vertrouwen meer ?
Zijn wij dan lamm'ren, die men willoos slacht i
Derdriu.
O luister nu nog eens naar mijnen raad ... .
Andl^.
Geef lafaards uwen raad, geef ons hem niet !
Derdriu.
O U s n e c h's zonen, o, gij lieven, goeden,
Drie broeders zooals geen op aarde leven,
Moet gij dan ondergaan door laag verraad ?
Waartoe mij zooveel heil geschonken eerst,
Om eigenwillig 't onheil nu to roepen ?
Wat meerder kan u bij den koning toeven,
Dan onze vreugden in dit schoone land?
Uw eigen heerlij k land!
Noisi (aarzelend,.

Wat zegt gij broeders ?`
Ardann.
Noisi, waar is thans uw mannenmoed ?
Wilt gij her blijven, laf u pier verbergen,
Terwijl de koning roept en ieder weet
Dat gij tot hem niet gaan durft ? O, Noisi!
Maar 'k zie wel, d'aarzeling is reeds verwonnen.
Der d r i u (verwijfelend).
Ja, de beslissi.ng viel reeds! Gij vermoogt
Meer op hem dan mijn zwakke stem van vrouw..
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Fergus, kunt gij waarlijk hen beschermen ?
Andl .
Zijn wij dan machtloos ? Niemand heeft ons ooit
Verdedigd dan wij zelve en wij kunnen
Dit nog.
D e r d r i u (bitter).
Ik zal mijn dwaze reednen smoren
In mijnen mood. Ik zie gij zijt besloten.
Noisi, 'k zal mijn angst, diep in dit harte
Verbergen, dat gij niet mijn vreezen weet.
'k Zal niets weer vragen. Maar dit eene hoort :
G1-ij weet drie huizen heeft vorst Conchobar.
Voert men ons in zijn koninklijke zaal,
Waar zelve hij met zijne strijders troont,
Zoo zijn wij veilig, leidt zijn dienaar ons
Naar 't huffs daarnaast, 't huffs van den rooden twijg
Genaamd, dat buit en schedels van verwonnen
Vijanden dient tot berging en bewaring,
Dan heeft verraad ons gastvrijheid bereid.
o

Noisi (toornig).

Wilt gij op mij steeds uwen invloed dan
Gebruiken om tot lafaard mij to maken 7
D e r d r i. u (droevig).
Nu last ons gaan. Dit is de eerste maal
Dat gij dus toornig tot mij spreekt, Noisi.
Noisi (feeder).

'k Hoor uit uw mond slechts bange, droeve woorden.
Mijn arme vrouw,
Il aar hand vattend.

Kom sidderende hand,
Voel aan mijn handengreep hoe sterk ik ben.
TEn beef niet langer. 'k Weet, gij zult eenmaal
Nog leeren lachen om uw vreezen, vrouw !
VIJFDE BEDRIJF.
Conchobar'se' feestzaal. In 't midden groote bronzen kandelaars en een groot bronzen drinkvat. De wandern gebeeldhouwd
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epenhout. Rondom ramen met bronzen luiken. Zetels met
gekleurde kussens waarop later de krijgslieden zitten en ligyen
rondom tegen de wand en, boven hun hoofden hunne wapens
tegen den muur bevestigd. Een verheven gouden zetel, ingelegd
met kostbare steenen, belegd met purperen kussens voor Conchobar.
De voedster en Derdriu. Later Conchobar, Eogan, Cathbad
en andere Druiden, krijgers, barden, fluitspelers, harpenaars.
Buitem klinkt onophoudelij k getter, woeste kreten wisselen a, f
met gekletter van wapenen.

D e r d r i u (rukt en duvet wanhopig aan de deur) .
Die deur moet open, open. 'k Wil tot hem,
O voedster, poor, zij zullen hem vermoorden,
Help mij, die deur moet open!
Laat ons schreeuwen,
Zou her dan niemand, niemand deernis hebben ?
De voedster.
Voor onze krachten zal die deur niet zwichten,
Grendels van brons kunnen wij niet ontwrichten,
En niemand zal u helpen bij uW pogen .
Op 's konings woord werd vast die deur gesloten,
Toen men u pier bracht.
Derdriu (wild).
Bracht men mij? men sleurde
Mij uit No is i's arm. Ik liet hem los
Wijl ik hem weerloos maakte door mijn greep.
Toen klemde hij mij vaster maar zij rukten
Het schild hem af. Zij dreigden mij to steken
Ms hij niet losliet, Coen liet hij mij gaan.
O had hij mij gehouden, 'k waar nu dood
Gestorven aan zijn Borst. Nu zal men hem
vermoorden en ik kan niet met hem zijn,
Ik wil tot hem.
(Sbaat weder op de deur.)

De voedster.
Bedenk, hoe sterk zij zijn,
Niet licht verwonnen Loch zijn Usnech's zonen.
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Derdriu.
Hoort gij dat tieren en die woeste kreten ?
Dat kletteren van wapenen ? 't Is een leger,
Dat Conchobar heeft tegen hen gezonden,
(Bitter) Dat is veel eer voor hen.
Kunt gij ze zien?
(De voedster gaat naar het raam. Gedurencle het volgencle
gesprek ziet zij gedurig naar buiten, rynaar houdt Derdriu tegen
die beproe f t hetzel fde to doen.)

De voedster.
't I-Iuis van den rooden twijg is gansch omsingeld,
Zij werpen brandend pout op 't dak en steenen.
Derdrin.
En de drie broeders `'
De voedster.
't Huis begint to branden.
Derdrin.
Zijn zij er in?
De voedster.
Andb is uitgebroken,
nij tracht het vuur to blusschen. O, hij steekt
Er velen neder. Neen, gij moogt niet zien,
Nu wordt hij zelf getroffen, hij valt neer.
Hij staat weer op, zij rukken 't schild hem af.
Derdriu.
Andle, Andle!
De Voedster.
Weg, weg, gij moogt niet zien.
Nu stormt A r d a n n naar buiten.
Derdrin.
En Noisi?
De voedster.
N o i s i ook, zij worden sterk gedrongen,
Zij maken van hun beide schilden zich
Een muur, ook voor A n d 1 e en alien vallen
Die nader komen.
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Perdriu.
O, ik wil ze zien.
Ern blik maar voedster.
(Jist klinkt buiten een vreeselzj k getter).

De voedster.
Zij zijn fel besprongen,
Zij zijn in 't nauw rondom. De wapenen kunnen
Zij niet weer heffen. O, hun schilden slingert
Men door de lucht. Nu nadert worst E o g a n
Het zwaard geheven.
(Derdriu rukt zich los van de voedster, die haar nil tegenhonden, ziet even het raam nit en stort met een gzl tegen den
grond. Kreten van wraak en woede buiten. Gekletter van
zwaarden).
De voedster knelt naast Naar neder en neemt Naar in hear
armen zacht troostend. De zaal volt zich langzamerhand met
krzjgslieden en de andere bovengenoemden. Het laatste Conchobar,
die zijn zetel inneemt. Naast hem Eogan. Conchobar geeft een
wenk aan een pacer lieden nit zijn gevolg om Derdriu bij hem
to brengen en naast hem to doen plaats nemen. Zij laat zich
half wezenloos gaan. Dan slaat Conchobar op een zilveren staaf
die boven zijn hoofd hangt. Plotseling stilte.

Conchobar.
Nu wil ik met mijn krijgers vroolijk zijn,
Fluitspelers, harpenaars heft aan uw lied,
Zingt vreugde en roemruchtige bedrijven.
Met 't blij geklikklak der zeeghafte zwaarden,
Met roode zwaarden en met blanke vrouwen
Vliedt lustig 't leven heen. Nimmer to lang
Zij weeklacht mid in 't igroene Emain Macha.
Cathbad.
Luid zal nu weeklacht zijn in Emain Macha,
O koning, door wiens schuld ?
De koning.
Wie spreekt van schuld ?
Eogan, zoon van Dubthach zond in 't graf
De kinderen Us n e c h's ; hij deed daaraan wel,
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Maar F e r g u s en zijn dappre zonen en
U s n e c Ii 's verwanten kwamen hen to wreken.
Het werd een bloedbad en de helden vielen
Ter acrd als vlokken sneeuw nit grij ze lucht,
't Was een verdervend woedend strij den dat
Op 't sn even van het drietal broeders volgde.
Cathbad (streng).
De dood der zonen U s n e c h's was een moord ;
Verraad, o koning, leverde No is i
In handen zijner vijanden en gij
Gaaft B o r a c h last om F e r g u s op to houden,
Om F e r g u s tot een feestmaal uit to noodeu.
(^i wist dat hij peen feestmaal weigren kon.
Het was een list, om niet uw woord to breken
Uw vorstlijk woord, dat U s n e c h's kindren veilig
Op uwe roepstem tot u konden komen,
Indien persoonlijk F e r g u s ze geleidde
Gij zorgdet dat zij kwamen zonder hem.
Hem trefle geen verwijt, ons alien houdt
't Onzichtbare in banden. U, o koning,
U treffeu de gevolgen van uw daad !
Straks, koning, onder gaat uw vorstenhuis
In bloed en gruwlen, weet het, ender gaan
Ook Ulster's vrije helden. Nog is niet
Voldaan de haat van die u wrake zwoeren
En 't zoekend zwaard is hongerig in de handen
Van uwen vijand, koning. Klacht zal zijn,
Ads op een eenzaam eiland 't droef gezucht
Van wind en zal het schoone land vervullen
Met stemmen die niet zwij gen.
Conchobar (toornig).
Gij durft veel
Te zeggen, Drulde, rekent gij op uw
Onschendbaarheid ! Maar 't lust mij niet met u
Te twisten, om wat reeds verleden is.
't Is niet weer to veranderen en ik wil
Pat weder blijdschap zij in Emain Macha
En in mijn zaal. En daarom D e r d r i u
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(Hij wend t zich tot haar, zij schrzkt op en ziet hem angstig aan)

Heb ik tot u nu ook een woord to zeggen.
D e r d r i u (tosbarstenci).
Hoop vrij op mijne schouders smart op smart.
Ontneem mij alien vrede, rust en vreugde .
.
Maar verg geen glimlach weer op mijn gelaat !
Conchobar.
Ik zal geduldig en genadig wezen,
Ik laat u heel een jaar voor droefenis.
Derdriu.
Een jaar is lang voor wie het vreugdloos moet
Doorworstelen, zoo vreugdloos als ik nooit
Vermoedde dat een menschenlot kon zijn.
Maar het is kort om stil to luisteren
Naar vat, zoo lang ik leve, in mijn hart
Klaagt met No is i' s stem.
Conchobar.
N o i s i steeds.
Ik wil, ik eisch, dat gij hem zult vergeten.
Derdriu.
Gij hebt mijn hart gebroken Co n c ho b a r,
'k Zal altijd voor mij zien een donke y graf
En daarin die mij eens het liefste was,
Het schoonste onder heel den wijden hemel.
En 'k wensch voor mij niets dan een vroegen dood,
No i s i, 'k zal uw roepstem dag en n acht
Vernemen en mijn geest zal met u zijn.
Geliefde, met uw oog zoo blauw, zoo trouw,
Geliefde, met uw hart zoo sterk en goed . . .
Conchobar.
Zwijg vrouw, hij is nu dood tot Wien gij spreekt !
Derdriu.
Mijn lieveling is dood, mijn liefde leeft,
En leeft alleen in mij, o C o n c ho b a r.
Conch obar.
Vrouw, wek mijn toorn niet, die maar lichtlijk sluimert.
Derdriu.
En waarvoor zou ik vreezen ? voor den dood
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Gij, die mijn graf graaft, graaf 't uit deernis breed,,
En leg hem naast mij, Bien 'k heb liefgehad.
In Emain's feestzaal is voor mij geen vreugd ;
Geen sieraad, geen geschenk kan mij verheugen.
Schoon, als zij zegevierend keeren weer
Zijn Ulster's helden, schooner waren zij,
En edeler en trotscher U s n e c h' s zonen.
Lieflij k is 't lied in C on c h o b a r' s paleis
Der harpen en der fluiten, lieflijker
Klonk in de wouden mij N o is i s stem.
en zij zijn vermoord !
Drie jonge helden
'k Heb blij met hen door 't Wilde woud gezworven,
'k Sliep in hun schilden, in hun hoede zacht ;
1k at het wild, geschoten door hun hand;
Ik dronk den beker mij door hen bereid ;
Nu zal ik nooit weer hun tehuiskomst beiden
en gedood om mij.
Drie j onge helden
En nu doe met mij wat gij wilt, o koning.
Conch obar.
Zoo wacht uw onbeschaamdheid dan Naar straf.
Maar zeg mij eerst, nu gij zoo spraakzaam zijt,
Welk aangezicht be op aarde 't meeste haat.
Derdriu.
Het meeste 't uwe en dan dat van E o g a n,
No is i's moordenaar.
Conchobar.
E o ga n hoor,
Ik geef u, naar de wetten van dit land,
Een jaar ten huwlijk dit zachtzinnig vrouwtje,
Maar neem Naar daadlij k met u op uw wagen ;
Ik duld niet langer pier Naar droef gezicht.
D e r d r i u (vertwij felend).
o, kouing dood mij, maar niet dat, niet dat!
E o g an, 't is genoeg wat gij mij deedt,
Neen, neen, ik wil niet, met u mede, peen.
E o g a n (haar b'i den arm nemend en voortslepend).
Waar is de man, die weig ert zulk een gift.
(Derdriu ziet wanhopend beurtelings naar hem en naar Conchobar).
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'Zie hoe zij van den een naar d' ander kijkt,
Wien kiest gij van ons beiden ?
Derdriu.
O, die smaad !
(Hij voert Naar mede naar buiten).

Conchobar.
En nu een lied, en al de hoorns gevuld.
Wat theft gij harpenaren ? Barden komt,
Zijt gij dan ook door bangen schrik geslagen ?
Een lied, een lied, ik wil een vroolij k lied... .
Dat ik de vreugde nu gebieden moet !
Zij was eertijds aan deze zaal niet vreemd.
(Verlegen stilte in de zaal. De harp- en fluitspelers spreken
zacht met elkaar).

Cathbad.
Vergeef uw barden en uw harpenaren,
O koning, dat zij 't blijde lied niet vinden,
Voor wat niet een van ons in 't harte leeft.
De zangmond, die het schoonst pier jubelde
Verstomde en de liefelijkste vrouw
Die eenmaal bloeide in Erin....
(Buiten kreten van ontzettzng).
E o g a n (komt binnenstormen).

Koning, koning!
De koning.
Hoe nu, trof E o g an een onheil ?
Eogan.
Derdriu
Is dood; de schoone vrouw, die gij mij gaaft,
Is dood, o koning....
(Geroep in de zaal).

Is zij dood?
dood zij?
Concho bar.
Verhaal ons wat gebeurd is.
Eogan.
Dat is ras
Verhaald. 'k Had op mijn wagen Naar gezet,
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Ondanks Naar woest verzet. 'k Sprong nevens haar
Mijn rossen zet ik aan tot snellen spoed,
Toen met een gil van schrik, van woede meest,
Sprong z' eensklaps van den wagers, 't was een vlucht !
't Was angst, 't was radeloosheid die haar dreven !
en zij viel
Ik kon haar niet weerhouden
Bonzend op harden rotswand met Naar hoofd.
zij was dood.
Geen kreet klonk van Naar lippen
(Het lij k van Derdriu wordt binnen gebracht, terwij l de
barden zacht kiagen : )

„Lieflijk waart gij om t' aanschouwen
Slank uw g estalte, z coals een *j ong e Berk in de lente,
Wit en rood uw g elaat als bloesem van meidoornhag en,
De flood van U s n e c h's zoon heeft uw hart gebroken,
Een den bittren smaad kondt gij niet verdragen,
U Derdriu".
Cathbad.
Zoo klinkt de weeklacht over D e r d r i u
En onder klagen zullen wij Naar dragon,
En bergen 't schoone lijf in donkren grond,
De zon zal schijnen op de groene zoden
Van 't stille graf en wekken haar niet weer,
Doch om haar naam zullen de liedren bloeien
Die zang ers zullen zingen tot Naar eer ;
Maar wee dit land! 'k Zie in vervulling komen,
Wat over u voorspelde deze mood,
Wee deze plek, de bloedige gestalten
Van die reeds vielen waren manend rond,
Wee over Ulster!
'k Zie zijn helden vallen !
Straks is verwoest deez' zaal, verstrooid gij allen
Die niet den dood in wrekers handen vond,
In ballingschap op verren vreemden grond.
ik hoor de wrekers komen !
Grij pt schild en zwaard
Reeds dreunt de grond van naderende machten,
maakt u op tot doodenklachten.
En Barden

De Franschen op Madagaskar
DOOR

E. B. KIELSTI A.

Er is misschien op de geheele wereld geen Europeesche
kolonie aan to wijzen, Welker geschiedenis een zoo avontuurlijk karakter draagt als die van Madagaskar; geen ook,
waarbij zoo duidelijk uitkomt dat het welslagen eener onderneming in hoofdzaak of hangt van het karakter der personen,
aan vie de leiding wordt toevertrouwd. Het bout, dunkt
ons, wel de moeite, kortelij k na to g aan hoe zich de inmenging der Franschen met de zaken van Madagaskar heeft
toegedragen; hoe, vele jaren lang, daar strijd is gevoerd
tusschen Engelschen en Franschen invloed .... Er is, ten
slotte, voor eene koloniale mogendheid als Nederland, nog
web het een en ander uit to leeren !
In de eerste helft der 17e eeuw, Coen de handel op
Indie groote voordeelen aan kooplieden en handelsvereenigingen van andere natien afwierp, waren ook sommi,ge
Franschen er op bedacht, een deel dier voordeelen tot zich
to trekker. Verschillende kleine maatschappijen werden
gevormd, en als enkele schepen Madagaskar aandeden,
kwam men van lieverlede tot de meening, dat dit eiland
geschikt zou zijn als ververschingsplaats en depot voor
den Indischen handel.
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Aldus werd, in 1642, aan de nieuw opgerichte Societe
een octrooi verleend voor dien
handel, en machtiging gegeven om Madagaskar in naam
van den Franschen Koning in bezit to nemen en daar
kolonien to stichten. Men ziet, in die dagen bekommerde
men zich bitter weinig om de rechteri der inboorlingen van
dergelijke heidensche streken ! Intusschen is dit octrooi
het uitgangspunt geweest van wile „rechten", welke Frankrijk later op Madagaskar deed gelden.
De Maatschappij zond, in Maart 1642, Naar eerste schip
naar het nog bijna onbekende eiland ; voor eene eerste
vestiging werden g ezonden ... twee kooplieden en 12 kolonisteu. Deze men sehen, on der de leiding van een der kooplieden, P r o n i s, zouden het geheele eiland (bijna zoo groot
als Borneo!) exploreeren en zooveel mogelijk huiden en was
trachten in to koopen.
Wij noemen dergelijk optreden „met een stokje in de
goot morsen", en inderdaad beloofde de eerste poging tot
kolonisatie weinig goeds. Te minder, nu P r o n i s niet voor
zijn tack geschikt bleek en de eerste plaats van vestiging
zeer ongezond was.
De expeditie vestigde zich to Manghefia, in de St.-Luciebaai op de Z.O. kust, waar zich sedert 1638 eenige Franschen
bevonden, die in goede verstandhouding met de inlandsche
stammen leefden en met Wier hulp nu eenige handelsbetrekkin g en werden aangeknoopt. In het voorj aar van 1643
kwam een tweede schip, dat 70 kolonisten en allerlei voorraad aanbracht, en nu zouden die betrekking en worden nitgebrei.d ... maa r binnen weinige weken was de helft der
Franschen aan koorts bezweken, en bovendien was, door
het ruw optreden van P r o n i s en de zijnen, de verhouding met de inboorlingen weldra zeer gespannen. Nog in
hetzelfde jaar 1643 werd de geheele kolonie eenigszins
zuidwaarts verplaatst naar een schiereiland, waarop Fort
Dauphin verrees.
Hier was het gezonder, hier vond men pout genoeg in
de nabijheid ... maar geen vee, geen rijst, en wanneer er
niet genoeg levensmiddelen van buiten werden aangevoerd,
de l' Orient et de Madagascar

904
was de toestand der kolonisten verre van benijdenswaard.
De ontevredenheid onder hen was reeds groot, then, in 1644,,
90 nieuwe kolonisten werden aangevoerd ; deze, voorgelicht
door de oudere, die ook over het ruw en partijdig optreden
van P r o n is to klagen hadden., kwamen in het begin van
1646 formeel in opstand. P r o n i s werd door hen gevangen
genomen en in het fort opgesloten ; eerst zes maanden later,
toen weder een schip der maatschappij met 43 kolonisten
aankwam, werd hij verlost en in zijn ambt hersteld. Van
de oproerige kolonisten werden sommige verbannen naar
het eiland, dat later Bourbon, thans Reunion genoemd is.
Anderen deserteerden en moisten de baai van St.-Augustin,
op de Westkust, to bereiken.
Op het einde van 1646 had P r on is in 't g eheel nog
72 man, Wier toestand er niet beter op werd Coen hij, na
hetgeen hem wedervaren was, in dubbele mate streng en
heerschzuchtig werd. En daarbij kwam, dat de inboorlingen
zich in hooge mate vijandig toonden toen P r o n i s, om aan
een planter op (het Coen Hollandsche) Mauritius een 70-tal
slaver to kunnen leveren, dit aantal inlanders eenvoudig
deed oppakken en verschepen .... Alle handelsbetrekkingen
werden dientengevolge afgebroken, de Franschen bij
elke gelegenheid verontrust. Zij waren nog veilig in hun
fort, maar alles to zamen genomen was de toestand vrij
onhoudbaar.
De Maatschappij begreep nu de noodzakelijkheid, Pronis
to vervangen, en in 1648 trad een der directeuren, de F 1 ac o u r t, in zijn plaats op. Met hem kwam de eerste zendeling op Madagaskar aan.
Hij vond de kolonie in treurigen toestand: er was gebrek aan levensmiddelen, de meeste Fran schen waren ziek,
ieder was ontevreden. Zijn eerste werk was dus in de behoefte aan voedsel to voorzien en, ter versterking ook van
zijn personeel, de verbannen of gevluchte kolonisten terug
to halen. Hij poogde daarna, in goede verstandhouding
met de naburige inboorlingen to komen, maar slaagde hierin
slecht : om sommige stammers to vriend to houden moest hij
hen helpers andere to beoorlogen, en zich aldus blootstellen
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aan de vijandschap van deze ... In den loop van 1650
braken er ernstige vijandelijkheden met de inboorlingen nit,
en werd de toestand der kolonie hachelijk : ook d e F 1 ac o u r t had nu to kampen met gebrek en met ontevredenheid der kolonisten, die zich aan groote zedeloosheid en
allerlei euveldaden schuldig maakten. Hulp uit het moederland bleef achterwege ... Toch slaagde d e F 1 a c o u r t er
in, zich staande to houden, hoe hoop de hood ook sours
steeg, totdat, in Augustus 1654, twee schepen uit Frankrijk
aankwamen die wel eenige kolonisten, een arts, twee zendeling en, mar g een voorraden of geld ter betalingg van sinds
jaren achterstallige loonen medebrachten.
De F 1 a c o u r t vernam, dat het octrooi der Maatschappij
in 1652 was afg eloopeu en dat de maarschalk de 1 a M e i 1I e r a v e van plan was al hare rechten over to nemen ; aan
dezen behoorden dan ook de beide schepen, op een van
welke zich Pr o u i s be yond, die den maarschalk van advies
had g ediend.. .
De ontevredenheid der kolonisten kende geen grenzen
weer, en om hen tevreden to stellen sloot de F 1 a c o u r t op
eigen hand eene overeenkomst met de agenten van den
maarschalk: dezen gaven nu levensmiddelen, munitie en
geld in ruil voor handelswaren, en vrijen overtocht aan de
kolonisten die naar Frankrijk wilden terugkeeren. De
F 1 a c o u r t gaf het bestuur over aan P r o n is en scheepte
zich, in het begin van 1655, naar het moederland in om
daar to verneznen hoe de zaken stonden.
Wij zullen ons niet lang ophouden bij de quaestien,
die in het moederland de gemoederen in beweging brachten.
D e 1 a Me ill era ye sloot, in 1656, eene overeenkomst met
de Maatschappij, Welke echter door deze niet werd nagekomen. De Fransche Regeering, zich nu met de zaak
bemoeiende, richtte eene Compagnie de l'isle Madagascar,
autres isles et cosies acdj acentes op, die in de rechten der
vroegere Maatschappij trad en weldra in een proces met
de la M e i l l e r a y e gewikkeld werd.
In 1660 eindelijk besloot de nieuwe Compagnie, een
0. E. II 12
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eigen schip uit to rusten en naar Madagaskar to zenden;
F 1 a c o u r t werd overgehaald, mede to gaan en weder als
Gouverneur van Fort Dauphin op to treden ; hij nam verscheiden zendelingen en een paar honderd kolonisten mede.
Maar hij bereikte zijn doel niet : op de hoogte van Lissabon
werd het schip door Barbarijsche zeeroovers overvallen ;
het raakte in brand, en de F 1 a c o u r t verloor met de
meesten der zijnen het leven.
P r o n i s had aanvankelij k op Madagaskar de zaken
redelijk gaande gehouden, maar overleed weldra ; toen
ontbrandde opnieuw de strijd met de inboorlingen. De
agenten van de la M e i 11 e r a y e beproefden daaraan een
eind to maken door allerlei bedriegelijke en wreede handelingen, maar bereikten hiermede slechts dat de vijandige
gezindheid toenam. D e C h am pm argon, die in 1659 als
gouverneur optrad, trachtte aanvankelijk met zachtheid tot
betere toestanden to geraken, maar slaagde daarin evenmm; sours wend het leven van hem en de zijnen ernstig
bedreigd. Zendelingen, die in onberaden ijver tegen de
afgoden der inlanders optraden, brachten het b un ne bij
tot het voortduren der gespannen verhoudingen.
Het ligt wel voor de hand, dat onder zulke omstandigheden de nieuwe Maatschappij al even slechte zaken maakte
als Naar voorgangster; en toen d e 1 a M e ill e r a y e in
1664 stierf, waren hare dagen geteld.
Groote ontevredenheid ontstond door dien loop van
zaken, zoowel onder de Fransche handelskringen als bij
de Fransche Regeering, die naijverig waren op de groote
voordeelen, door Engeland en Nederland bij de vaart op
Indie verworven.
C o l b e r t zag, in de toekomst, Madagaskar en omliggende eilanden als een groot koloniaal rijk : Gallia
orientalis !

Daar werd nu eene nieuwe Maatschappij de Compagnie
opgerieht onder patronaat van Lo d e w ij k
XI V, die er een belangrijk aandeel in had. Zij kocht de
rechten der erfgenamen van d e 1 a M e ill e r a y e af, en
stelde zich voor, de vroeger begane fouten to vermijden.
des Irides Orientales —
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Zij verkreeg het reeht van alleenh andel ten Oosten
van de kaap de GGoede Hoop, gedurende vijftig jaren; van
=alle streken, die zij veroveren zoude, zou zij de souverei.niteit bezitten ; het bezit van Madagaskar en omringende eilanden werd Naar onder sommige voorwaarden verzekerd....
Hare eerste vier schepen, met 200 kolonisten, vertrokken in Maart 1665 ui.t Brest en kwamen vier maanden
later bij Fort Dauphin aan. D e B e a u s s e werd tot g ouverneur benoemd, C h a m p m a r g on tot bevelhebber der
troepen. Ferstgenoemde, voor zijn tack geheel ongeschikt,
stierf nog in hetzelfde j aar en wend opg e volgd door de
M o n t a u b o n, die ei in slaagde ee u ig e nieuwe pos ten to
bezetten ; de voornaamste hiervau waxen Fort St. Louis,
in de baai van Antongil (op de Oostkust, ten N. van het
eiland Sainte-Marie) en eerie vestig in g op het tot nlr toe
slechts als ballingsoord g ebezig de eiland Bourbon.
In Maart 1666 was een tweede vloot uit la Rochelle
uitgezeild, bestaande nit 14 schepen met 1000 kolonisten,
200 soldaten en velerlei goederen. De markies d e M o n d ev e r g u e was met de leiding belast en zou optreden als
„onderkoning" van het „Isle Dauphine", zooals men Madagaskar Coen noemde. De vloot zou eerst naar Madagaskar
gaan, daar den onderkoning, de kolonisten enz. afzetten
en verder ten handel naar Indie varen....
De reis was niet gelukkig. Men moest een Braziliaan.sche haven aandoen, en kwam eerst na een jaar bij Fort
Dauphin, Coen de meegebrachte voorraden nagenoeg verbruikt waren ; men had in Brazilie deze niet aan g evuld,
omdat de prij zen to hoog waren ! De menschen op de
schepen, die met brandend verlangen hadden uitgezien naar
de „rijke" en „schoone" dreven van Madagaskar, dat hun in
het moederland als een luilekkerland was afgemaald, zagen
zich bitter teleurgesteld : de kolonisten, steeds in strijd met
de inboorlingen, hadden zelf nauwelijks genoeg to eten.
M o n d e v e r g u e zag zich verplicht, zoodra mogelijk eenige
schepen naar de noordelijk gelegen kustplaatsen to zenden
om rij st en vee machtig to worden ; dit verhinderde niet,
dat vele zijner menschen stierven of zi.ek werden.... Het
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was hem duidelijk, dat alle in Frankrijk beraamde planner
berustten op valsche voorstellingen. De kolonisten waren
wanhopig, en wilder terugkeeren ; de reis der schepen naar
Indie werd verscheiden maanden vertraagd, en een goed
deel der voor den handel bestemde gelden en goederen moest
al vast worden verbruikt voor den aankoop van proviand.
De eerste slechte berichten, die betreffende den toestand op Madagaskar in het moederland aankwamen, werden
weinig geteld. D e M o n d e v e r g u e zou de moeilijkheden
wel to boven komen, en de Koning stelde nog een paar
millioen franken beschikbaar om de taken krachtig voort
to zetten. Doch de Jobstij ding en bleven ook verder niet
ui.t : Madagaskar was slecht bevolkt, er waren geen uitvoerproducten in voldoende hoeveelheid .... en nog v6br het
einde van 1668 moest openlijk worden erkend dat men van
Madagaskar weinig to hopen had. Maar de handel op Indie
zou, zoo werd verwacht, alles goed makers.
De belangstelling van het publiek daalde daarmede
tot het nulpunt, en op aandringen der Maatschappij werd.
zij in het laatst van 1669 van alle verplichtingen en rechten
ten opzichte van Madagaskar ontheven ; de Koning nam
deze tegen betaling van een millioen franken van Naar over,.
en aldus viel het eiland terug aan de Kroon. De Maatschappij besloot, het eiland niet weer door hare schepen
to laten aandoen, maar Bourbon voortaan als verschepingsstation to doen dienen.
M o n d e v e r g u e had zich intusschen vrij goed door
alles heengeslagen ; hij had met aanzienlij ke hoofden der
inboorlingen vriendschappelijke betrekkingen aangeknoopt,
en een veelbelovend begin gemaakt met de kolonisatie.
Maar waar alle handelswinsten uitbleven, viel het niet
moeilijk hem verdacht to maken; hij werd van de zijde der
Maatschappij beschuldigd van onbekwaamheid en plichtverzuim, en aldus besloot de Boning tot zijne vervanging.
Deze, die de plannen met Madagaskar niet Wilde loslaten, zond nu een flunk eskader order bevel van d e 1 a
H aye, die tot "lieutenant-general des hides Orientales"
benoemd was; hij moest St.-Helena, de Tafelbaai en de
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Saldanhabaai aan de Kaap onderzoeken, dan Madagaskar
aandoen en pier alle noodige regelingen treffen, opdat de
kolonisatie zou kunnen worden voortgezet. Hij zou dan
naar Indie g aan : naar Suratte, naar Ceylon, naar Bangka .. .
char de Fransche vlag planter ... .
De vloot kwam, na eeu lange rei.s, in November 16 70
bij Fort Dauphin. M on d e v erg u e had met velerlei teg en.werking to kampen gehad, en d e 1 a H a y e besloot ondanks
het ong unstig seizoen, een veldtocht tegen de vij andelij ke
inboorlingen to ondernemen ; koortsen en overstroomingen
waren daarbij hun krachtig e bondg enooten, en de Franschen
moesten tot den terugtocht besluiten. Dat de toestand der
kolonie daardo or ou g unstig er word, ligt voor de hand; en
toen d e 1 a a y e zicb overtuigd had van den bloei der
kolou ie p B( ^urbon, kwam hij tot de slotsom dat het het
beste ware, die op Fort Dauphin op to geven en de kolonisten uaar Bourbon over to voeren. M o n do v e r g u e word
in_tusschen naar Frankrij k opg ezonden en bracht daar g eruimen tij d in den kerker door....
De kolonisten weigerden naar Bourbon to verhuizen.
D e 1 a H a ye liet hen nu aan hun lot over, en zette in
JJuli 1671 de reis naar Suratte voort. Het ligt buiten ons
bestek, hem op dien rampspoedigen tocht to volgen ; wij
hebben hier slechts to vermeldeu, dat de inboorlingen in
de buurt van Fort Dauphin verklaarden, het vertrouwen in
de Europeanen geheel to hebben verloren; in 1672 bestormden
zij de versterking en moordden de gansche bezetting uit.
Hiermede waren alle g eduren de dertig jaron aangewende
pogingen tot kolonisatie op Madagaskar g eeindigd ; Lo do w ij k X I V had zijne harden to vol in Europa, om verder
aandacht aan dit eiland to wij den, en men bepaalde zich
er toe, het nu en dan (1686, 1720, 1725) to verklaren tot
eig endow van de Kroon ; de Ironing kon or over beschikken
„selon son bon plaisir, en toute propriete, seigneurie et
justice".
De eerste periode der kolonisatie, waarvan wij in bovenstaande schets eon overzicht g aven, had aldus goon blij vende
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gevolgen. Zij is doorloopend gekenmerkt door onverstand,
vooral ten aanzien van den omgang met de inboorlingen.
De tweede periode vangt aan met het jaar 1768, dus
bijna een eeuw later dan de eerste. Zij had een voorloopster
in eene vestiging op het eiland Sainte-Marie, in 1750; en
in een tij delij ke vestig ing, terzelfder tij d, op den vasten
wal, die echter, tengevolge van het ouverantwoordelijk
optreden tegen de bevolking, op een goeden dag door deze
werd overvallen, uitgemoord en geslecht.
Het eiland Mauritius, door de N ederlanders verlaten,
was in 1720 door de kolonisten van Bourbon in bezit
genomen en Isle de France gedoopt. In het bij zonder sedert
1735, onder het bestuur van den werkzamen L a B o u rd o n n a y, namen beide eilanden in bloei toe; in 1764
gingers zij, van de zwakke Compagnie des In des Orientales,
teg en schadeloosstelling over in het bezit van de Fransche
Regeering.
Op die eilanden nu had zich langzamerhand eenige
handel met Madagaskar in slavers, rij st en vee outwikkeld,
zoodat daar het eiland weder de aandacht trok. Een Fransch
ofcier, d e M a u d a v e, die zich op Isle de France gevestigd had, ging naar Frankrijk om op de inbezitnemiug van
Madagaskar aan to dringen, vooral in het belang van
genoemde eilanden. Zijne meening was, dat eene militaire
bezetting onnoodig en de uitzending van Europeesche kolonisten niet wenschehjk was; nit Isle de France moesten de
noodige kolonisten komen, die met de inboorlingen in
vriendschappelijke verhouding traden en huwden met de
dochteren des lands.
Men had er in Frankrij k wel ooren naar. De vrede
van Parijs (1763) had het koloniaal bezit des lands belangrijk geknot, en wellicht zou Madagaskar mettertijd eene
compensatie kunnen worden .... M a u d a v e kreeg dus, in
1768, de machtiging om zich, met de hem van Isle de France
to verstrekken hulpmiddelen, weder to Fort Dauphin to
vestigen, en hij keerde, met den ter zijner beschikking
gestelden genie-oficier B e r n a r d i n d e S t. - P i e r r e de
later beroemd geworden schrijver van Paul et Virginie

011
naar Isle de France terug. Hier gaf de gouverneur hem
50 soldaten en 20 vrijwillige kolonisten mede ; hij ging
naar Fort Dauphin, als de gezondste plaats op de Oostkust,
en vond bij de inboorlingen Been tegenstand. In ruil voor
een paar kleedingstukken trokken zij van het door hem
verlangde terrein terug, en hij was vol goeden moed.
Als men hem maar 250 soldaten gaf en genoeg ruilwaren zond, kon hij plantages aanlegg en en den Franschen
invloed naar alle kanten uitbreiden ; geweld zou nergens
noodig zijn. Inderdaad ging alles voorloopig naar wensch .. .
hij werd bevriend met de hoofden ... , maar de verwachte
steun, vooral wat de handelsartikelen betrof, bleef nit. En
toen de koorts in de nieuwe vestiging eenige slachtoffers
maakte, werd M a u d a v e weldra van verschillende zijden
teg eng ewerkt. De nieuwe g ouverneur van Isle de France,
die den slavenhandel op Madagaskar onontbeerlijk achtte
voor zijn gebied, trok een deel der bezetting terug; gesteund
door Bernardin de St.-Pierre, die met Maudave in
onmin g eraakt was, betoogde hij dat van de ondernemingen
op Madagaskar niets goeds to wachten was. De voorstellingen
en vertoogen van M a u d a v e vonden in Frankrij k g een
gehoor, en in October 17 70 kreeg hij den last, Fort Dauphin
bins en eene znaand to ontruimen. Met een bezwaard g emoed
voldeed hij hieraan ; zijne latere pogingen om opnieuw naar
Madagaskar g ezonden to worden, bleven zonder gevolg.
Een kolonisatie, die werkelijk goede vooruitzichten
scheen aan to bieden, werd alzoo in hare geboorte gesmoord
doardien men in Frankrijk Naar allen steun onthield. Anders
was het g esteld met een nieuwe onderneming, die kort
daarop volgde, toen Graaf B e n yo w s k i op het tooneel
verscheen.
Die man was het type van een stoutmoedigen avonturier.
Hij was eerst in Oostenrijkschen dienst geweest, had later
in zijn g eboorteland Polen gewoond en was daar in eeue
samen zwerin g tegen Rusland betrokken (1767); hij werd
gevat, en ten slotte naar Kamschatka verbannen, waar hij,
volg ens zijne verhalen, allerlei avonturen had, totdat hij
met zijne medegevangenen zich wist to bevrijden, zich meester
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maakte van een schip dat in de haven lag en, in 1771,
naar China voer. Hier vatte hij het plan op, Formosa to
veroveren ; om daartoe de noodige hulp to verkrijgen, reisde
hij naar Frankrijk. In den zomer van 1772 was hij to Parijs,
waar hij enkele bloedverwanten had, en in een oogenblik
was hij de held van den dag. De dames der groote wereld,
de Koningin zelfs, dweepten met hem.... hij kon ook zoo
prachtig vertellen van al zijn heldendaden !
De Fransche Regeering wilde van eene onderneming
tegen Formosa niets weten, maar kwam op het denkbeeld,
hem de kolonisatie van Madagaskar op to dragen. Het
scheen een staatsbelang, den al to verleidelijken jongen
man op schitterende wijze ver van Parijs to plaatsen en
tevens de wenschen to vervullen van de Koningin, die hem
hare hooge protectie beloofd had.
Ben y o w s k i ging dan in het voorjaar van 1773 naar
Isle de France, met troepen en handelswaren. De Gouverneur,
die in hem niets anders zag dan een gelukzoeker, werkte
hem zooveel mogelijk tegen, dock kon niet verder gaan.
Onze held vestigde zich in het begin van 1774, niet op het
betrekkelijk gezonde Fort Dauphin, maar aan de baai van
Antongil, waar een vooruitgezonden detachement al reeds
door koortsen aangetast was en met de inboorlingen overhoop
lag. Hij richtte daar alles grootscheeps in. De nieuwe vestiging
werd Louisbourg genoemd ; de hoofden der verschillende
stammen in den omtrek werden opgeroepen, opdat in hunne
tegenwoordigheid het eiland opnieuw in bezit genomen, en
met hen verdragen van vriendschap gesloten zouden worden.
Er kwameu, zoo luidt het verhaal van B e n yo w s k i, 28
hoofden met 2000 volgelingen, die het noodige land afstonden
en vergunning gaven tot het oprichten van_ pakhuizen en
hospitalen. Maar de vriendschap duurde niet lang, en weldra
hadden vijandelijkheden plaats.
De toestand werd nu bedenkelijk. Uit Frankrijk
kwam wel een schil? met kolonisten, maar niet met voorraden ; de menschen hadden veel van koorts to lij den ; de
verhouding met de inboorlingen werd steeds ongunstiger,
vooral Coen Ben yo w ski menschen roofde en slavenhandel
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dreef meet de Kaapkolonie. Volgens zijn verslagen ging
echter alles good: op zijne kaarten was Louisbourg eene
aanzienlijke stad met een fort, en werden de wouden en
Bergen door goede wegen doorsneden. Hij was het algemeen
erkende opperhoofd van het eiland, en had grooten invloed
op de zeden en gewoonten zijner bewoners. Waar nog iets
ontbrak, was dat de schuld van de autoritei ten op Isle de
France.
Geruimen tij d deed men to Parij s niets om op de
hoogte van den werkelijken toestand to komen ; maar
eindelijk nam de stapel klachten zoo toe, dat, in 1776, tot
eon onderzoek besloten word. De commissie had weinig
moeite om de waarheid to ontdekken : de geneele kolonie, die
eon pacer rrillioen gekost had, was goon 10.000 franken. waard.
Graaf B e n !y o w ski was boos, legde zijn commando
Rieder en ging naar Europa, met eon volmacht van eenige
hoofden in den zak, opdat hij het rijk van Madagaskar
aan Frankri jk of eon anderen staat zoude kunnen opdrag en.
Ilij kwam in het laatst van 1776 to Parij s ; en zoo
groot was de betoovering die van zijn persoon uitging, dat
hij, ondanks al wat van zijn handelingen bekend was
geworden, aan het Fransche hof nieuwe vrienden vond.
F r a n k ii n, de vertegenwoordig er der Vereenigde Staten
van Noord-Amerika, trok partij voor hem. Er word eon
schijnonderzoek ingesteld, dat uitliep op de goedkeuring
zijner handelingen, en tot erkenning zijner verdiensten
word hem eon eeredegen vereerd. Maar zoo men hem aldus
•ofcieel steunde, -- men zond hem niet naar Madabaskar
terug en hield hern met allerlei beloften aan den praat. De
kolonie word intusschen, zoo good en kwaad het Bing, van
Isle de France uit in het leven gehouden.
Toen de verslagen der derwaarts gezonden commissie
alle waren ontvangen, was or goon sprake moor van, dat
hij in Frankrijk zijn rol verder kon spelen.. Hij wendde
zich dus eindelijk, het wachten moede, tot den Keizer to
Weenen, tot Engeland, tot Amerika. Hier kwam hij, door
F r a n k 1 i n's steun, zoover dat eon handelshuis to Baltimore
eon bewapend en rijk beladen schip tot zijne beschikking
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stelde ; daarmede verscheen hij in den zomer van 1785 op
Isle de France, zeggende dat hij Madagaskar onder Oostenrijksch protectoraat had gesteld ; de Gouverneur zond daarop
troepen ter bescherming van de Fransche factorijen op
Madagaskar.
Ben yo w s k i landde bij Nossi-be (op de N. W. trust),
trok van daar over land naar Antongil en wist inderdaad
eenige inlandsche stammer om zich to scharen. Met hunne
hulp legde hij eerie nederzetting
de hoofdstad van zijn
rijk ! aan en poogde hij een krijgsmacht in het leven to
roepen. Doch weldra kwam hij in strijd met de Fransche
troepen .... en hij werd, in Mei 1786, gedood. Daarmede
eindig de zijn rijk ; Madagaskar werd weder aan zich zelf,
en aan de slavenhandelaren van Isle de France en BourborL
overgelaten.
Hiermede was de tweede periode der Fransche kolonisatieproef op het groote eiland afgesloten ; het lig t wel voor de
hand, dat de revolutie van 1789 en de aanhoudende oorlogen
van de eerste republiek en het eerste keizerrijk elke nieuwe
poging, om zich daar to nestelen, beletten.
Toch geschiedde er wel lets: de kooplieden van Isle
de France en Bourbon hadden langs de Oostkust van
Madagaskar verschillende factorijen gesticht, en deze werden
in 1804 vereenig d tot een on der-gouvernement van Isle de
France, met Tamatave als middelpunt. Hier werd een
handelsag ent, als hoofd van den handel op Madagaskar,
geplaatst. In 1811, toen Isle de France door de Britten
was veroverd, gingen echter ook de Fransche vestigingeu
op Madagaskar to niet.
Van dat tijdstip, of, als men wil van 1814, Coen Isle
de France, nu weer Mauritius genoemd, voor goed aan
Engeland overging, dagteekent de invloed der Engelschen
op Madagaskar, die eerst in de laatste jaren kon worden
gefnuikt .
F a r q u h a r, gouverneur van Mauritius, schreef in het
begin van 1816 aan den Franschen gouverneur van Bourbon,
dat hij Madagaskar beschouwde als een onderhoorigheid
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van Mauritius, dat Engeland zich alle rechten op het groote
eiland voorbehield.... En hij deed, de daad bij het woord
voegende, Britsche garnizoenen leggen to Tamatave en
Foulpointe. De Fransche Regeering protesteerde ; de Engelsche achtte de quaestie niet van genoegzaam belang om
het door F a r q u h a r in genomen standpunt to handhaven en
gaf last de g en oemde posten to ontruimen. De Fransehen
bezetten, in 1818, eenige punten langs de kust, en, in 1822,
het eiland Sainte Marie, di.t Iaatste in weerwil der
protesten van de Engelschen.
Intnssehen had F a r q u. h a r niet stil g ezeten. Om de
belang en van Mauritius to be vorderen en die van Bourbon
afbreuk to doer_l, was hij er op nit, zich tea bate zijner
uatie in de zaken van Madagaskar to in.engen .
Dc oni s t a n_dighed e n waren hem daarbij g unstig .
Het eiland was vroeger in versehillende, van elkander
onafhankelijke landsehappen verdeeld geweest, maar in den
aanvang der 119 e eeuw had de tot dusver weinig g eachte
starry. der Hova's
naar men zegt van Maleisehen oorsprong
en op het plateau vain. Ernerina gevestiyd zich geducht
doer Belden. De grondslag en van het Koninkrijk Madagaskar waren reeds gelegd, toen in 1810 R ad am a I den
Croon der Hova's beklom cv de veroveringen zijns waders
voortzette. Door krijgsgeweld en politick overleg naakte
hij alle stamen en van zich of hankelijk.
F a r q u h a r zond, in het begin van 1817, een g ezantschap naar R a d a m a, dat rij ke geschenken bracht, hem als
Konin g van Madagaskar erkende en een verdrag van
vriendschap sloot, waarbij Enb eland het reeht verkreeg,
een vertegenwoordiger to bezitten aaan het hof. Deze vertegenwoordiger, H a s t i e, ontwikkelde groote werkzaamheid ;
onder zijn invloed werd het Hova-leger naar Europeesch
model georganiseerd en g eoefend. De Engelschen bezorg den
wapens en munitie.
Ook de orb; anisatie van het inlandsehe bestuur werd
door H a s t i e ggesteund, en op zijn raad verklaarde de
Koninb alien niet door hem goedgekeurden afstand van
grond voor onwettig (1822), en werd de politic lang s de
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kusten van Madagaskar opgedragen aan de Britsche marine
(1823).... Was het ook op zijn advies, dat de kleine Fransche posters (in Fort Dauphin b.v. waren 6 man) werden
aangevallen door de troepen der Hova's ? In ieder geval,
voorloopig was Madagaskar daarmede weder van de Franschen bevrijd en hadden de Engelschen vrij spel. In 1825
vaardigde de Koning eene proclamatie uit, waarbij aan
de Engelsche schepen de handel op alle kustplaatsen, tegen
betaling van een recht van 5 pct. ad valorem, werd toeg estaan en aan de Engelschen het recht werd verleend op het
eiland to wonen, schepen en huizen to bouwen en gronden to beplanten. Daarentegen werd de Fransche vestiging
op het eiland Sainte Marie zooveel mogelijk benadeeld; de
uitvoer derwaarts van vee en rij st van den vasten wal wend
verboden, behalve to Foulpointe en Fen rive, waar buitensporige douanerechten werden geheven. TJitvoer van vrije
werklieden of slaven naar Sainte Marie werd verboden op
strafe des doods.
En de Fransche Regeering bleef werkeloos. De autoriteiten op Bourbon mochten al betoog en dat de maat vol
was.... zij zag teg en de kosten op en liet den overmoed
der Hova's ongestraft.
Men moet erkennen, dat F a r q u h a r wel succes had
op zij n arbeid !
Maar slechts tijdelijk. Want ongeveer gelijktijdig
stierven, in 1828, H a s t i e en R a d a m a; na binnenlandsche
twisters over de troonopvolging werd de weduwe van R a d a m a,
R a n a v a 10 n a I, als Koningin erkend. Onder den invloed
van hen, die de toeneming van de m acht der Engelschen
met weerzin hadden gezien maar zich daartegen onder het
krachtig bestuur van R a d a m a niet hadden kunnen verzetten, nam zij eene vijandige houding aan: zij verklaarde
alle met de Engelschen gesloten overeenkomsten vervallen, beleedigde hun vertegenwoordiger, ging de zending
teg en (onder R a d a m a waren een 400 protestan tsche bekeerlingen gemaakt), en trachtte zooveel m.ogelijk alle vreemdelingen to weren : in 1845 werd daartoe zelfs een wet
uitgevaardigd, waarbij alle vreemdelingen werden onder-
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zij tot heerendienst opgeroepen, aan de inlandsehe reehtspraak met hare godsoordeelen onderworpen, als slaaf
verkocht konden worden.
Zooals wij straks opmerkten, had de Fransehe IRegeering
de vernietiging parer vestigingen door de Hova's ongestraft
gelaten. Maar op het vernemen van de vijandige houding,
dadelijk na haar optreden jegens de Engelsehen aangenomen,
oordeelden de autoriteiten op Bourbon het oogenblik gunstig
orn onderhandelirigen met haar aan to knoopen, - niet
inziende dat de politick der Nova's tegei alien vreernden
invloed gericht was. Die onderhandelirigen liepen dan ook
op niets nit, en nii werd, in 1829, eene maritieine expeditie
ondernomen. Een pacer plaatsen op den vasten wal tegen
over Sainte Marie werden bezet; een aanval op Foilpointe
misiukte, maar Tamatave werd veroverd. Dc maclit der
Fran schen was onvoldoende om verder veel nit to richten,
en toen een verdrag gesloten werd dat hunne wensehen
bevredigde, werden de vijandelijkheden gestaakt.
Maar de ratificatie van dat verdrag door de Koningin
bleef achterwege, en ook verdere onderhandelingen bleven
zonder gevoig. Te vergeefs bood de minister de Polignac,
in een eigenhandig schrijven aan de Koningin bescherming,
wapens, officieren enz. wanneer zij Frankrijks suzereiniteit
erkende en de bezetting van eenige plaatsen aan de trust
toestond... Men zon dus wel tot eene nieuwe expeditie
moeten besluiten.
Inmiddels bracht de Juli-revolutie in Frankrijk an Jere
mannen aan het bewind, en L o n is P h iii p p e nam eene
gansch andere beslissing: schepen en troepen werden van
Madagaskar teruggeroepen, en de Gouverneur van Reunion
- zooals Bourbon nu genoemd werd - moest maar trachten,
met de IE[ova's een verdrag to sluiten tot regeling der
handelsbetrekkingen. Of Tintingue aan den vasten wal
(tegenover Sainte Marie) en het eiland Sainte Marie zelve
bezet zouden blijven, werd aan dien Gouverneur overgelaten.
Die beslissing van Lo n is Phil i p p e, toegeschreven
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aan „zuinigheid" en aan complaisance jegens Engeland, wordt
eene schandelijke laagheid g enoemd ; maar het is 66k waar,
dat Reunion den vrede dringend behoefde, daar het voor
zijne levensmiddelen van Madagaskar of hankelijk was. De
Gouverneur haastte zich dus, aan den last tot terugtrekking
der expeditionnaire macht gevolg to geven; hij trachtte, to
vergeefs, een verdrag to sluiten waarbij hij de ontruiming
van Tinting ue als voordeel voor de Hova's Wilde doers
gelden, doeh deze wilden van niets weten ; er kwam Been
verdraa, en Tintingue werd in 1831 verlaten. Het eiland
Sainte Marie bleef echter behouden, ook al omdat derwaarts
vele i.nboorlingen, die met de Franschen gemeene zaak gemaakt hadden, gevlucht waren en de Fransche kolonisten
wezen op de verliezen, die hun door het verlaten van het
eiland zouden treffen.
Later, in 1840, nestelden zich de Franschen op het
eiland Nossi-Be, aan de Noord-Westkust, en, in 1841, op
het eiland Mayotte. En in 1845, Coen Engelsche en Fransche
handelaren to Tamatave waren verdreven en hunne bezittingen
buitgemaakt, werd deze plaats door eene gecombineerde
scheepsmacht gebombardeerd ; eerie landing sdivisie poogde
to verg eefs de versterkingen der Hova's to nemen en moest,
met achterlating der gesneuvelden, terugkeeren ... Nu Wilde
de Fransche Regeering krachtiger optreden, maar de kamer
van afgevaardigden verzette zich daartegen, zi j zag Been
heel in overzeesche avonturen. En aldus bleven de Hova's
overmoediger dan ooit.
Merkwaardig is het wel, dat omstreeks denzelfden tijd
het, ondanks de voortdurend gespannen verhouding met
Frankrijk, aan twee Franschen, d e L a s t e 11 e en L a b o r d e,
gelukte, zich ter hoofdplaats Tananarive een buitengewonen
invloed to verwerven. D e L a s t e 11 e stichtte uitg ebreide
landbouwondernemingg en, en bezorgde het Hovaleger geschut,
handvuurwapenen en munitie ; L a b o r d e stichtte allerlei
fabrieken metaalgieterijen, glas- en aardewerkfabrieken,
suikerfabrieken enz., in Welker winsten de Koningin deelde.
Zij waren beide zeer bevriend met den vcrmoedelijken troonopvolger.
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In 1855 verscheen een derde Franschman op het toneel :
L a m b e r t, een koopman van Mauritius, die de Hova-regeering
verschillende diensten bewezen had. Ingewij d in de verhouding zijner landgenooten met den troonopvolger, ontwierp hij al spoedig een plannetje : de Konirigin was oud
en ziekelijk, de pries had tegen een Fransch protectoraat
geen bezwaar, en L a m b e r t vertrok naar Parijs om
N a p o l e o n I I I voor het denkbeeld to winner.. Deze had
er wel ooren naar, maar meende rekening to moeten houden
met de openbare rneening in Engelan d ; hij zond L amber t
dus naar Londen, om de zaak met Lord C 1 a r end on to
bespreke n . 1A a Sri b e r t, blijkbaar met voor diplomaat in de
wieg ; eie g d, i egde a;lles haarH jai nit, en kreeg ten antwoord
plat de nitvoering van het plan in Engeland zeker niet
vri en delij k z+ cud e worden opg enome_n.
Lord (11 a r e n d o n droeg echter onmiddellijk aan een
geestel3jke, E h 1 i s, die reeds eerder eene zending naar Madagaskar had v ervuld, de taak op, derwaarts to gaan en de
Konin gin op de hoog to to breng en.
Nu was in m.iddels de verhouding van Madag askar met
Engelaud reeds belangrijk verbeterd ; volgens R o u t i e r 1)
hadden de Eug elschen (in 1853) 15000 dollars schadevergoeding betaaid voor het bombardement van 1845, en waren
zij daarop weder ten handel toegelaten. En toen in 1855
een Fransehivan, in het N.W. van het eil and onderzoek
deed naar de aauwezigheid van steenkool, werd hij door de
IHova's overvallen en met velen van zijn gevolg gedood ;
de overig en, waaronder een blauke, werden gevan g en genomen
en als slaver verkocht.
De Gouverneur van Mauritius wenschte de Koningin
met de behaalde overwinuing geluk, in denzelfden ti jd,
voegt de Fransehe sehrijver er met bitterheid bij, dat de
Fransche soldaten voor S e b a s to p o l hun levee gaven ter
verdediging van de Britsehe staatkunde in het Oosten !
De slimme E 11 i s nu kwam to Tananarive, en lichtte
eenige invloedrijke Hova's op zijne wijze in. Men sprak
1) Gaston Routier. Les dro its de la .Prance sur Madagascar, Paris, 1895.
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van eene samenzwering, gesmeed om de Koningin en hare
ministers to doen vallen ... en het gevolg was, dat de
Franschen verdreven werden. Weldra waren ook de Christenvervolgingen weder in vollen gang.
Men kan waarlijk niet zeggen, dat de naleve politiek
van N a p o 1 e o n I I I een betere uitkomst verdiende, hoezeer
men het ook betreuren moge dat de bekeerde Hova's ten
slotte het slachtoffer werden van de Fransche en Engelsche
kuiperij en.
In 1861 overleed eindelij k de Koningin, en nam de
bovenbedoelde prins, als R a d a m a I I, haar plaats in. Deze
riep onmiddellij k L a b o r d e en L a m b e r t terug, benoemde
L a m b e r t tot zijn vertegenwoordiger in Europa, en vaardigde het beruchte „charter-L a m b e r t" nit, waarbij deze
gemachtigd werd eene groote Europeesche maatschappij to
stichten, die alle mijnen, bosschen en woeste gronden van
het eiland zou exploiteeren. Om de gevoeligheid van Engeland to ontzien, werd van een Fransch protectoraat niet
gesproken, maar het charter aan N a p o 1 e o n I I I opgedragen.
Onder den invloed zijner beide raadgevers nam
R a d a m a II een reeks van besluiten die de bestaande toestanden ten eenemale omverwierpen : hij schafte de heerendiensten en de douanerechten af, veroorloofde den vreem.delingen zich alom vrijelijk to bewegen, ga£ ieder het recht
het Christendom to prediken .... en wekte daarmede groote
ontevredenheid.
Intusschen erkende, in 1862, N a pole on III den
nieuwen vorst als „Koning van Madagaskar", met voorbehoud van Frankrijk's suzereiniteitsrechten ; een gezantschap
woonde in Juli de schitterende kroningsfeesten bij, en
L a m b e r t, door den Hova-koning benoemd tot hertog van
Emyrne, richtte to Parijs de Madagaskar-maatschappij op,
met een kapitaal van 50 millioen franken.
Maar weldra verdwenen alle daarmede opgewekte verwachtingen in rook: R a d a m a II werd volgens de
Franschen tengevolge van de kuiperij en van de Engelschen
-- in Mei '63 vermoord. Zijne weduwe R a s oh e r i n a
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volgde hem op, en haastte zich alle besluiten van haren
voorganger to herroepen. hit vrees voor Frankrijk begun.stigde zij de Engelschen, die in 1865 een verdrag sloten,
waardoor de Engelsche zendelingen een overwegenden
invloed verkregen ; de Fransche Regeering bepaalde er
zich toe, schadeloosstelling to vragen voor de teleurgestelde
aandeelhouders der Madagaskarmaatschappij. Die schadeloosstelling werd, met veel moeite, gedeeltelijk verkregen.
Een paar jaar later zag men den peer L a b o r d e weder
op het tooneel : hij kreeg grooten invloed op de Koningin... .
maar deze werd in 1868 door vergif uit den weg geruimd.
Een nicht van haar volgde op, g eheel onder den invloed
der Britsche partij order de aanzienlijke Hova's. Men kan
zeg g en, dat in lien tij d Madag askar eene kolonie was van
het T^ondensch zending g enootschap ; als men de gehoorzaal
van den eersten minister binnentrad, wees deze met trots
op de praehtige geschenken, hem door de Engelsche geestelijken vereerd. Alles to zamen genomen, de Britsche
sluwheid en het Britsehe goud hadden hunne uitwerking
niet gemist !
En het werd er voor de Franschen niet beter op,
Coen zij in den oorlog met Duitschland in 1870 het onderspit dolven, en de Hova's in de meening g werden gebracht
dat het Fransche Rijk had opgehouden to bestaan.
L a b o r d e overleed in 1878, en men weigerde zijne
erfgenamen, hunne rechten to doer gelden : een vreemdeling
mocht geen landbezitter op Madagaskar zijn. In het Noorden, waar de bevolking Fransch-gezind was, en zich Fransche
kooplieden g evestigd hadden, drongen de Hova's door; in
1882 werden daar Fransehen vermoord. De Fransche regeering
dreigde met maatregelen van geweld, doch to vergeefs. De bevolking to Tananarive nam eene uitdag ende houding aan, zoodat
de Fransche consul met de meeste zijner landgenooten naar
Tamatave terugtrok ; een chef van een handelshuis van
Marseille werd omgebracht, zijne mooning geplunderd en
verwoest, zijn hoofd, op de punt van een la ps, als zegeteeken gedrag en door de stad !
De Franschen traders nu krachtiger op, en de eerste
O. E. II 12
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minister der Hova's scheen eenigszins tot bezinning to
komen. Was er ook al een sterke partij, die verklaarde
dat men goede geweren had, die niet aangeschaft waren
om ze to laten verroesten, hij gaf er toch de voorkeur
aan, een gezantschap naar Parijs to zenden ter oplossing
van de bestaande geschillen. Het kwam in October 1882
aau, had eindelooze conferenties aan het ministerie van
Buitenlandsche Zaken, maar gaf in Been opzicht toe, zoodat
de minister eindelijk de besprekingen of brak. De gezanten
gingen naar Londen, waar zij de hun voorgespiegelde bescherming dachten to vinden. Doch zoo zij al feestelijk
de Britten verbonden zich tot niets.
worden onthaald,
Nu bombardeerde, in 't begin van 1883, een Fransch
eskader verschillende kustplaatsen, bezette Majunga en
Tamatave, zond een ultimatum aan de Koningin... Het
antwoord was uitzetting van alle Franschen uit het land
der Hova's; de strijd bepaalde zich daarna geruimen tijd
in hoofdzaak tot eene blokkade.
Inmiddels overleed de Koningin (1883); zij werd opgevolgd door R an a v a 10 I I I, de laatste vorstin der Hova's.
In 1885 werd, op aandrang van den minister de Fr e yc i n e t, de strijd to land hervat door een aanval op de
stellingen der Hova's bij Farafate, op 6 K.M. afstand van
Tamatave gelegen ; de strijd bleef onbeslist, en was dus
feitelijk een nederlaag voor de Franschen. Nu volgden
weder onderhandelingen, die leidden tot een verdrag (December
1885), Waarbij het protectoraat van Frankrijk over Madagaskar werd erkend, de behandeling van de buitenlandsche
aangelegenheden aan Frankrijk werd opgedragen, de baai
van Diego Suarez, in het Noorden, aan Frankrijk werd
afgestaan, en Tamatave tijdelijk als onderpand werd gegeven
voor eene oorlogschatting van 10 milaioen franken. Fransche
onderdanen zouden verder het recht bezitten, op Madagaskar koopman en grondeigenaar to zijn.
Dit was dan het gevolg van de langdurige blokkade.
Men was er in Frankrijk niet mede tevreden ; maar wat
to doen ? Het tractaat niet goedkeuren, zou hervatting der
vijandelijkheden beteekenen, Welke regeering noch yolks-
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vertegenwoordiging wenschten; van alle rechten op Madagaskar afzien, daaraan dacht niemand. Het werd dus
geratificeerd.
De regeering van Madagaskar was in de eerstvolgende
jaren weifelend ; de invloed der Franschen nam in m uig
opzicht toe. Hunne zendelingen ijverden voor de verspreiding
van den Katholieken Godsdienst, zoodat de strijd tusschen
Engelsche en Fransche sympathieen voor een goed deel
werd teruggebracht tot dien tusschen Protestantsche en
Katholieke belijdenis. Doch de regeering poogde telkens
de bepalingen van het verdrag to ontduiken, en langzamerhand werd zij weder vijandiger gezind ; menig Franschman
werd op Madagaskar vermoord, en de daders bleven ongestraft.
Krachtiger optreden had tot dusver voor Frankrijk
het bezwaar, dat Engeland de aanspraken op Madagaskar
nooit had erkend ; waar het vrij duidelijk was dat dit rijk
de Hova's jarenlang ondershands had gesteund, waar het
Hovaleger door Britsche ofcieren werd aangevoerd, diende
men in Frankrijk to waken tegen het ontstaan van politieke
verwikkelingen in Europa. Van groot belang was daarom
de overeenkomst van 1890, waarbij de beide rijken wederkeerig van hunne aanspraken : Engeland ten aanzien van
Madagaskar, Frankrijk ten opzichte van Zanzibar, afzagen ;
laatstgenoemde Staat had nu de vrije hand, en kon doen
wat het noodig achtte.
Ret beproefde nog, in 1894, door de zending van L e
My r e d e Viii e r s, langs vredelievenden weg de zaken
met Madagaskar to regelen ; maar then die poging volkomen faalde, greep het naar de wapens.
Onder bevel van generaal D u c h e s n e landde de
Fransche macht op de Westkust, bij Majunga; toen daar
de operatiebasis gevestigd was, rukte zij naar het binnenland op. De Britsche officieren van het Hovaleger verlieten
het eiland, en wellicht ook tengevolge daarvan was de
geboden tegenstand zeer gering. In September 1895 werd
de hoofdstad Tananarive bereikt : van het 15000 man sterke
leger waren niet weer dan 20 gesneuveld, maar 6000 waren
het slachtoffer van ziekten.

----- 924 -De Koningin schikte zich in het onvermijdelijke en
teekende den t en October 1895 een verdrag, dat Naar in
naam handhaafde, maar feitelijk alle macht in handen der
Franschen plaatste. De eerste minister (volgens de adat
des lands haar echtgenoot, gelijk hij dat ook van haar
voorgangster was geweest) werd beschouwd als de ziel van
de oppositie tegen de Fransche inmenging, en naar Algiers
verbannen. Hij overleed kort daarna.
De Fransche regeering achtte, zoowel weg ens de offers
Welke de expeditie had gevorderd als met het oog op de
toekomst, het gesloten verdrag onvoldoende ; dientengevolge
werd, in Januari 1896, een tweede gesloten, waarin de
Koningin haar land tot eene Fransche kolonie verklaarde
en uitdrukkelijk het beheer der binnen- en buitenlandsche
aangelegenheden aan den vertegenwoordiger van het moederland overliet.
Weldra kwam nu het gansche yolk der Hova's in opstand, en gaandeweg werd het duidelijk dat de Koningin,
die zich tegenover de Fransche autoriteiten de volgzaamheid
zelve betoonde, krachtig tot het verzet medewerkte ; later
gevon.den brieven, gewisseld tusschen het hof en de aanvoerders der rebellen, benevens de bekentenissen van deze
stellen de medeplichtigheid der Koningin boven allen twijfel.
Het bedwingen van dien opstand werd niet g emakkelijker gemaakt door het feit, dat de Franschen dadelijk
scheiding hadden gemaakt tusschen het burgerlijk en het
militair bestuur, met miskenning van alle ondervinding,,
door koloniale mogendheden ten aanzien van nieuw verworven kolonien opg edaan. Het was, zou men zeggen, op
Madagaskar in 1896 eenvoudig eene herhaling van de font,,,
door ons in 1881 in A.tj eh begaan.
Maar de ziekte was daar van meer acuten aard, werd
spoedig er herkend, en binnen weinige maanden had men
een bekwaam geneesheer aang ewezen : generaal G a 11 i e n
die niet alleen krijgsman, maar ook staatsman was, werd
met het geheele beleid van zaken belast, en heeft zich op
voortreffelijke wijze van zijne zware taak gekweten.
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Toen hij in September 1896 optrad, vond hij den toestand hoogst ongunstig, maar dank zij zijn doortastend
handelen kwam daarin weldra belangrijke verbetering.
Ret kan ons doel niet zijn, pier een overzicht to geven
van de militaire operation, Welke plaats vonden (October
1896 Maart '99); men vindt ze, naar de officieele bronnen,
uitvoerig beschreven in een Fransch werk van kapitein
F. H e 110 t 1). voor ooze lezers schijnt het ons van meer
belang, zeer kort de hoofdpunten van G a 11 i e n i s g edragslijn aa,n to stippen, om daarna de aandacht to vestigen op
de begin selen waardoor hij zich liet leiden.
Dadelijk na de aanvaarding van het bestuur tastte hij
het kwaad van den opstand bij den wortel aan : een der
ministers en ee a bloedverwant der koningin, die het verzet
kraehtig hadden aangestookt, werden ter dood veroordeeld ;
een pries werd verbannen. En toes de medeplichtigheid
der koning in bewezen was, werd zij, in Februari 1897,
„uitg enoodigd", hare functies veer to leg gen en naar Reunion to vertrekken.
Door aldus de aanvoerders to treffen, werd in werkelijkhei.d de humaniteit betracht : de onderdrukking van den
opstand eischte weinig slachtoffers meer, sedert Maart 1897
had Been executie meer plaats, en reeds in hetzelfde jaar
kon eon deel der troepen naar Frankrijk terugkeeren en
eene algemeene amnestie worden uitgevaardigd. Eerst werd
het district Imerina, het eigenlijk terrein der Hova's, gepacificeerd ; daarna werd de anarchie in de andere districten
bestreden, ook door de Hova-hoofden terug to roepen en
de verschillende stammen onder hun eigen hoofden to
plaatsen. Waar gestreden moest worden, werd de gemakkelijk behaalde overwinning vruchtdragend gemaakt door
organisatie : de wettige hoofden werden gesteund, geleid,
gecontroleerd door de ofiicieren ; weldra zag men de scholen
weder bevolkt, de markten weder druk bezocht, het land
tot rust, de bevolking tevreden met den nieuwen toestand.
In 1899 was de pacificatie van het gansche eiland
nagenoeg voltooid. G a 11 i. e n i, inmiddels tot gouverneur1) La pacification de Madagascar, Paris, I.. Oh ape lot & C i e. 1900.
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generaal benoemd, mocht trotsch zijn op het werk, met
zooveel beleid door hem tot stand gebracht. Beleid, ook
waar het gold de godsdienstquaestie to brengen buiten het
staatkundig terrein, of, beter gezegd, Naar zoo to regelen
dat zij de staatkunde niet belemmerde ; dit onderwerp was
vol moeilij kheden, met het oog op den invloed der Britsche
protestanten en der Fransche Jezuieten. Beleid vooral ook
in de ontwikkeling der hulpbronnen van het land, van
handel en nijverheid.
Generaal G a 11 i e n i heeft, in een algemeen verslag,
zijn g edrag slijn verklaard 1). Er is, natuurlij k, geen denken
aan, het 628 blz. groote werk pier eenigszins to analyseeren ;
maar bij het doorlezen ontmoeten wij veel, wat, ook met
het oog op onze kolonien, wel de bij zondere aandacht
verdient.
Zoo vinden wij herhaaldelijk, reeds in de militaire
instruction van October 1896, het uitdrukkelijk verbod om
dorpen to verbranden, of eigendommen to vernielen. Geen
beter middel, verklaart G a 11 i e n i, om het aantal onzer
tegenstanders to doen toenemen ; onze vij anden van heden
moeten morgen onze vrienden, onze medewerkers zijn,
maak hun dien overgaug gemakkelijk ! Wanneer de omstandigheden er toe hebben geleid, dat een dorp is verbrand,
dan moet ooze eerste zorg zijn om, zoodra de bewoners
zich hebben onderworpen, het dorp weder op to bouwen, er
een markt to vestigen, een school to stichten.
Als hij er op aandringt, land en yolk to leeren kennen
opdat men rekening kunne houden met beider belangen,
voegt hij er aan toe: bedenk altijd dat wij ten slotte eene
rustige, nij vere bevolking noodig hebben; het yolk moge
zich tijdelijk laten misleiden en meesleepen, zijn belangen zijn aan ons welslagen verbonden, en het zal dit
spoedig begrijpen, wits men het door woord en daad duidelij k maakt.
In eene instructie van 22 Mei 1898 vinden wij eene
1) Rapport d'ensemble sur la pacification, 1'organisation et la colonisation de Madagascar, Paris, H. C. La v a u z e lie. 1901.
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maar de geest maakt levend". - Reglementen, zoo heet het
daar, kunnen niet in elk bijzonder geval voorzien. „Onze
administrateurs en officieren moeten de hun toevertrouwde
belangen in naam van het gezond verstand verdedigen, en
niet die belangen benadeelen in naam van het reglement".
Er waren, op Madagaskar, omstreeks eon half millioen
slaven. Het opperbestuur had reeds bepaald dat van
slavernij in eene Fransche kolonie Been sprake mocht zijn,
en uit staatkundig e overwegin gen haastte G a 11 i en i zich,
daaraan uitvoering to geven. Geen trouwer onderdanen dan
zij, die hunne vrijheid aan het Fransche bestuur to danken
hadden ! Gemakkelijk viel het nu, inlandsche korpsen to
organiseeren, waarop men geheel vertrouwen kon.
Het is wel opmerkelij k, hoe van den aanvang of er
naar werd gestreefd, van de nieuw verworven kolonie eene
werkelijke Fransche kolonie to makes: in elk dorp woei
de Fransche vlag, en bij besluit werd bepaald dat na zeker
tijdsverloop slechts openbare betrekkingen konden worden
bekleed door inlanders die de Fransche taal machtig zijn ;
zij, die reeds in dienst waren, ontvingen eene waarschuwing
dat zij moesten zorgen die taal voldoende to kennen, daar
zij anders gevaar liepen vervangen to worden. Met allen
ijver werd aan deze aanwijzingen gevolg gegeven.
Om de overtuiging to vestigen dat het nieuwe bestuur
zorg Wilde dragen voor de ontwikkelin g zijner nieuwe
onderdanen, den dat deze een werkzaam aandeel zouden
hebben in de administratie, werd, in het vroegere paleis
der Koningin, een school gevestigd voor de opleiding van
inlandsche ambtenaren ; werd een technische school geopend,
een school voor de opleiding van inlandsche geneesheeren,
met een daaraan verbonden ziekeninrichting. Later verrezen verscheidene inlandsche hospitalen.
De inlandsche rechtbanken bleven behouden, maar geplaatst onder toezicht of leiding der Fransche autoriteiten. Het
vertrouwen in de rechtsbedeeling nam daardoor belangrijk
toe. Tegen alle vexatien van inlandsche hoofden of belastinggaarders werd streng gewaakt. Waar noodig, werd
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hulp verleend, door vermindering van belasting toe to staan,
of door uitkeeringen, of uitdeelingen in natura. De grondeigendom werd overeenkomstig de belangen des yolks geregeld.
Alles to zamen kan men zeggen dat het vertrouwen
der bevolking gewonnen is, en dat men slechts in denzelfden geest moet voortgaan : „flink, rechtvaardig en welwillend". Laat ons her ten slotte nog opmerken dat
Madagaskar in 1900 eene leening van 60 millioen franken
sloot voor spoorwegaanleg van Tananarivo naar Aniverano,
van her later naar Tamatave.
Men is, den strij d en de pacificatie op Madagaskar
nagaande, onwillekeurig geneigd tot het waken van vergelijkingen met A.tj eh ; wij deden dat boven reeds ter loops.
Bij alle verschil van toestanden kan men inderdaad telkens
punters van overeenstemming vinden, gelijk trouwens
G a 11 i en i, zijne handelingen verdedigend, zich telkens
beroept op de ervaring elders, in Algerie en Tonkin.
Zoo treft het ons, die zoo vaak pleidooien hoorden
voor eene beperkte of geconcentreerde bezetting van Atjeh,
hoe G a 11 i e n i de noodzakelij kheid bepleit om het Fransche
gezag over geheel Madagaskar geldend to waken.
Het is, zegt hij, eene algemeene koloniale wet dat men,
zich in een nieuw gebied vestigend, gedwongen is geen
enkele streek onbezet, of althans onbezocht to laten ; anders
vestigen zich daar onvermijdelijk vijandelijke elementen, die
spoedig tot ontwikkeling komen, andere tot zich trekkers
en ten slotte tot nieuwe veroveringen dwingen. Men heeft
dat ondervonden in Algerie, waar men langen tijd slechts
de handhaving van de Fransche heerschappij in de kuststreken heeft gewild, maar ten slotte zich wel tot aan de
woestijn moest uitbreiden om de onderworpen stammers to
beschermen tegen den overlast der binnenslands vertoevende
vijanden; er zullen nu nog maar weinig voorstanders van
de beperkte, occupatie zijn. Men heeft hetzelfde ondervonden
in Senegal en Soudan, waar het verkregen resultaat voortdurend door den teruggedrongen vijand werd bedreigd; en
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vooral in Tonkin, waar men langen tijd vasthield aan de
meening dat alleen de Delta moest worden bezet, en de
onvoordeelige en moeielijke streek tussehen de Delta en de
Chineesche grenzen verwaarloosde. Daar vestigden zich ware
roofstaatjes, die alle ontevreden elementen uit Annam en
China opnamen, en ten slotte eene ware bedreiging
voor de Delta zelve werden; Lien jaren lang verstoorden
zij hier het pacificatie-werk. Men heeft met hen willen
onderhandelen, maar wat kan men onderhandelen met
ongeorganiseerde groepen, waar niemand de verantwoordelijkheid dra.agt ? Men heeft dus ten slotte de bedoelde streek
moeten verovereu, en men weet wat dat Coen aan manschappen en geld heeft g ekost, hoe de nieuwe strij d het
moederland ontstemde dat sinds lang de verovering van
Tonkin als afgeloopen beschouwde. Was het niet honderdmaal beter geweest, de zaak ineens tot blijvende afdoening
to bren g en. P
Dezelfde moeielijkheden zouden wij, zegt G a 11 i e n i,
op Madagaskar hebben ondervonden wanneer wij waren
teruggeschrikt voor het geheel volbrengen van onze tack;
wanneer wij een deel des lands ongemoeid hadden gelaten
nit vrees, nit g emakzucht, of ter wille van de moederlandsche
politici, op het g evaar of dat wij ooze opvolgers allen
last laten torschen onder de oude zinspreuk „apres nons
le deluge".

Op het gevaar of dat de verwijtende vraag wordt gesteld
„wilt Gij een continent veroveren ?" moet dus, bij een
kolonialen oorlog, alle half werk vermeden worden ; men
moet doorzetten totdat het doe geheel bereikt is, wil men
niet groote kan s loopen dat het reeds verrichte werk ten
deele vruchteloos wordt.
Eene andere vraag is, of eene Europeesche mogendheid
kan volstaan, den vijand to verdrijven en daarna terug to
trekken.
Al weder op grond der ondervinding (gelijk wij die in
Atj eh met de beau chte geconcentreerde stelling hebben
opgedaan) keurt G a 111 en i dergelijke politiek ten zeerste af.
In elk gebied, zegt hij, waar wij zijn doorgedrongen,
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is een deel des yolks ons goed gezind ; trekkers wij terug,
dan leveren wij alien, die zich bij ons aansloten, over aan
de wraak onzer tegenpartij. Wij deden dat herhaaldelijk in
Tonkin, met het gevolg dat de vreedzame inlander, die onze
komst had toegejuicht, ten slotte alle vertrouwen verloor
in onze goede trouw en in de kracht van ooze hulp. Toen
eindelijk aan alien tegenstand een einde moest worden gemaakt, vonden wij Been goedgezinde partijen meer ... In
Annam was het hetzelfde ... Daar is niets wat, in de verschillende kolonien, de inlanders ons weer verwijten dan
dat zij, die zich bij ons willen aansluiten, de zekerheid
misses van een blijvende en afdoende bescherming. En men
begrijpt dat onze vijanden het daardoor gewekte wantrouwen
ijverig voeden en exploiteeren. Hoe dikwijls vernam
G a 11 i e n i niet, dat alien op Madagaskar overtuigd waren
dat de Franschen daar wel niet lang zouden blijven, dat
men het beste deed het einde van hun optreden of to
wachten en daarna weder tot den ouden staat van zaken
terug to keeren !
Het beste middel daartegen is de oprichting van permanente gebouwen, de aanleg van openbare werken, die
het duidelijk bewijs leveren dat het besluit om to blijven
vaststaat ; dan komt er weder vertrouwen, en keeren de
uitgewekenen terug, begrij pende dat zij verstandig doen
zich in het onvermij delij ke to schikken.
Wij herinneren, dat de aanleg van stoomtramwegen in
Atj eh onder anderen ook op dezen grond werd aanbevolen.
Behou dens de volstrekt noodige contrSle, wenscht G a 1ii e n i de handhaving van de inlandsche bestuursorganismen,
en ook van de inlandsche rechtspraak. Hij begrijpt hoe
noodig het is, den inlander Been nieuwigheden op to
dringen, waarvoor hij nog niet rijp is, en die slechts wantrouwen en tegenwerking wekken.
Ook door deze opvatting, gestreng doorgevoerd, werd
de pacificatie bevorderd, evenals door de van welwillendheid
getuigende maatregelen om landbouw, veeteelt, inlandsche
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en proeftuinen, paardenstoeterijen, vakscholen ... .
Wij vertrouwen, met het bovenstaande voldoende to
hebben aangetoond, hoe de kennisneming van de wijze
waarop de Franschen op Madagaskar gehandeld hebben,
voor onze koloniale staatslieden van belang is; en ook,
dat het voor Frankrijk en voor Madagaskar beiden to
wenschen is, dat zij nog lang kunnen beschikken over de
diensten van generaal G a 11 i e n i en over personen die, in
zijn school gevormd, in doorzicht en toewijding hem evenaren.

De oorzaken der overiad i n g

(Het geestehj ke leven in Nederland in den aanvang der twvntigste eeuw).
DOOR

Prof. Dr. A. E. J. HOLWERDA.

Dat onze jeugd lij dt onder overlading bij het onderwij s
begint men tegenwoordig algemeen in to zien. Onze geneesheeren waarschuwen met steeds luider stem dat het
lichamelijk welzijn van het opkomend geslacht door zulk
eene geestelijke overspanning ernstig bedreigd wordt. Eindelijk beginnen wij er oog voor to krijgen, hoe menig jong
levensgeluk door een onmogelijken examendruk wreed verstoord werd. Wij gevoelen iets voor die arme ouders die
angstig zitten to wachten op een nieuw schoolrapport, dat
hun verhalen zal of de dikke 4 van Pie t j e een kale 5
juist even voldoende,
geworden is. Geloof maar gerust,
of liever iedereen kan het weten, dat in menig gezin
het huislijk geluk, de stille vrede door dat verschrikkelijk
gezeur over hoogere en lagere cijfers verstoord wordt. Nu
kan men zeggen : als de jongen niet mee kan, laat hem dan
niet aan het onderwijs deel nemen. Goede hemel, als ik
mijn jongen niet naar de Hoogere Burgerschool zenden mag,
waar moet ik hem dan keen zenden ? Hij moet Loch iets
worden. Bovendien gelooft gij dat al die zoogenaamde
zwakke broeders werkelijk zoo zwak zijn en al die knappe
jongens, glimmende in het bewustzijn van veel Ben, 9s en 1O°n
verdiend to hebben, werkelijk zoo knap ? Heeft men wel
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eens een onpartijdig onderzoek ingesteld naar hetgeen er
van die schoolgenieen geworden is ?
Nu is dat alles nog het ergste niet. Maar stel eens :
gezon dheid en levensg eluk hadden ni.ets van ons stelsel van
onderwijs to lijden, meent men nu werkelijk dat dit op zich
zelf zoo bij zonder aanbeveling swaardig is ? Gelooft men dan
waarlijk dat al dat geschoolmeester waarin wij verzonken
zijn, zoo bijzonder bevorderlijk is voor de verhooging
van onze stofelijke en zedelijke welvaart ? De schromelijke gebreken onzer volksopleiding liggen voor de hand.
Eene zaak is al vast volkomen duidelijk : die opleiding is
zoo onharmovisch mogelijk. Ter wille van een zoogenaamd
verstandelijke ontwikkeling, die eigenlijk met het verstand
in zijn edelste uitingen maar bitter weinig to waken heeft,
lijdt de gansehe zedelijke, geestelijke en ook lichamelijke
opvoeding groote schade. Ret even.wi.cht is verbroken. De
natuurlijke behoefte en lichaamsbeweging zoekt een uitweg
in den sport en verval t van den weero rnstuit niet zelden
tot overdrijving. De belangstelling voor kunst en Jetteren
is in de laatste jaren op verblijdende wijze toegenomen ;
dit is natuurlij k to verklaren ui.t allerlei oorzaken ; dock
ook het gevoel dat men in zijn opvoeding ook in dat opzicht to kort kwam, is er niet vreemd aan ; ook pier is men
bij lange na niet vrij van opschroeverij en overspanning.
Ook zij die godsdienst een dwaasheid vinden, zullen moeten
erkennen dat die dwaasheid voor millioenen een levensbehoefte
is. Met die levensbehoefte werd men door den stroom des
tijds tamelijk wel in een hoek gedrongen. Er is een systeem
van opvoeding noodig waarbij alles wat de mensch naar
lichaam en g eest behoeft, zich rustig en in onderlinge
saznenwerking ontwikkelen kan.
Onze kinderen en wij zelf zuchten onder de overlading.
Welnu laat ons dan de overlading eventjes afschaffen. Zoo
g emakkelijk echter gaat dat waarlijk niet. Die overlading
toch hangt samen met ons gansche geestelijk bestaan, zij
is een uitvloeisel van den tijds- en den volksgeest; de
vraag der overlading is, dat beseffen wij duidelij k, een vraag
van ons gansche systeem van opvoeding.
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Als wij de oorzaken van het kwaad kennen, zullen wij
het dan kunnen verhelpen ? Misschien, maar zonder dat
zeker niet. Wat is het nu dat ooze tijd steeds tot hooger
en hooger opvoeren van schooleischen gedreven heeft? Die
vraag is niet zoo geruakkelij k to beantwoorden. Zelf kennis
is zoo bijzonder moeilijk.
Maar wacht, her poor ik mij in de rede vallen. Zelfkennis is tegenwoordig zoo heel moeilijk niet meer. Dat
was vroeger zoo, voor 2 500 jaar, toen men het: „ken u
zelven" op den tempel van Delphi schreef. Thans echter
„door de ijzeren wet van den vooruitgang", op grond
waarvau nog onlangs, naar ons verzekerd wordt, de minister
C o m b e s de Fransche kloosterzusters op straat zette, is
dat geheel anders geworden. Wij weten thans in een oogenblik wie wij zijn en wat onze tijd is. Men plakt twee of
drie groote woorden bij een, uit dat arsenaal van dooddoeners waarmee de „men" die van alles verstand heeft,
zich een wereld- en levensbeschouwing pleegt in elkaar to
zetten, en de zaak is gezond. Twee of drie, liefst drie, dan
rolt het beter. Evolutie, democratie, electriciteit. Of
„stoom", maar die raakt al een beetj e uit de mode. Men
kan varieeren. Zeer aan to bevelen is een woord dat met
„soci-" begirt. Daarmee verovert men zich de reputatie
van met zijn tijd mee to gaan. Op zoodanige wijze wordt
zeker alles op dens duidelijk. Een nederig historicus evenwel is al zeer blijde als hij maar lets van de roerselen van
zijn tijd weet to ontdekken. Schrijver dezes die ongeveer
veertig jaren het leveu van zijn yolk met bewustzijn heeft
meegeleefd, die gedurende bijna vijf en dertig jaar bij alle
takken van onderwijs werkzaam geweest is, wil pogen of
hij met behulp van zijn ervaring althans eenig licht ontsteken kan.
Ons geheele maatschappelij k levee wordt beheerscht
door examens. Zij werden in den loop der tijden steeds
omvangrijker en moeilijker. Het geheele onderwijs is van
den examengeest doortrokken ; ja dit bestaat dikwijls voor
een groot gedeelte in examen doen ; de onophoudelijke
proefwerken op een Hoogere Burgerschool of Gymnasium
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zijn niet veel anders dan onophoudelijke examina. Examinandus zijn is een chronische kwaal. Men wordt op de
school opgeleid voor het Leven en het leven schijnt in de
eerste dertig jaar althans, al niet veel anders to zijn dan
examen-doen. Jammer dat met zooveel inspanning zoo
weinig bereikt wordt. Trots al die „training" is bij zeer
vele examens „zakken" het meest normale verschijnsel.
Dit bewijst natuurlijk dat er iets niet in orde is. Laat
de mannen van wetenschap en hooge geestesbeschaving eens
eerlijk opbiechten hoe het met hunne eigen kennis gesteld
is. Tal van zaken zijn zoo volkomen hun geestelijk eigen•dom geworden dat zij ze om zoo to zeggen als onwillekeurig bij de hand hebben. ➢Dit was echter het gevolg
eener dagelij ksche oef'ening van jaren. Een onzer eerste
philologer vertelde mij eens dat hij de Grieksche grammatica eerst volkomen machtig was geworden, Coen hij er na
zijne promotie eenige jaren dagelijks les in gegeven had.
oneindig veel omvattender echter is de kennis die men
slechts gedeeltelijk onder zijn macht heeft, die men eerst
verlevendigen moet om haar to kunnen gebruiken. En
Welke parten worden daarbij niet aan het menschelijke
geheugen gespeeld ? Ik ken een geleerde die eerlijk zoeht
naar iets wat hij zich herinnerde dat ergens over een bepaald
punt geschreven was. Hij moist niet waar en door wien.
En wat vond hij? Het stond in een zijner eigen geschriften
en deze waren nog wel zeer weinig talrijk. Een buitenl.andsch g eleerde, een der allerberoemdste, trof ik eens aan
terwijl hij bezig was zich voor een college voor to bereiden.
Hij bestudeerde daarvoor zijn eigen baanbrekend boek dat
slechts ruim een jaar to voren in het licht verschenen was.
Bij histori.sche studien is de behoefte aan parate kennis
het grootst. Wij weten dat H e l m h o l t z van yak is moeten
veranderen omdat hij da.arvoor geen hoofd had. Nog eens,
laten wij eerlijk zijn. Hoevele menschen kunnen na een
paar jaar tij ds bij v. nog geregeld den inhoud weergeven
van een roman dien zij gelezen hebben ? Gij hebt innig
genoten van een dichter, maar hebt geen bijzonder geheugen
voor verzen, wat is er bitter weinig bij u blijven hangen.
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Of wel gij hebt dat geheugen in hooge mate, dan echter
is het sours treurig om to zien hoe gij onthoudt, wat gij
niet behoefdet to onthouden ; juist de verzen die „men"
kennen moet, als men prijs stelt op den titel van beschaafd
man, zijn u ontgaan.
Wat blijkt hier nit ? Dat er in examen does zeer veel
is wat strijdt tegen den aard van onzen geest. Het gemakkelijkst last men iemand bewijzen dat hij een zekere graad
van vaardigheid bezit bijv. in het pianospelen, teekenen, het
gebruik van een taal etc. De examinandus heeft dan maar
to zorgen dat hij tot kort voor zijn examen zich is blijven
oefenen en de examinator heeft maar niet to vergeten dat
zijn vaardigheid het product is van drie-vier-vijf maal zoo
veel arbeid als die van zijn slachtoffer, en alles kan vrij goed
gaan. Buiten twijfel is er in elk yak een zekere hoeveelheid
feiten die iedereen nu eenmaal kennen moet. Die heeft men
zich dan maar behoorlijk in to prenten. Evenwel, her moet
men zich matigen. Zeer wein ig en zeer goed moet pier de leus
zijn. Hierbij heeft de examinator vooral niet to vergeten
hoeveel van zijn eigen parate kennis hij dankt aan jaren
studie en praktijk; een jurist bijv. behoeft niet al to veel
wetsartikelen van buiten to leeren ; later in de rechtspraktijk leert hij die van zelf. Helaas echter is de groote hoofdschotel van elk examen een weer omvattende handboekenkennis, geheel van die soort die het wel nuttig is om eens.
geweten to hebben, die men gemakkelijk weer kan opfrisschen,.
dock die verreweg de meeste geheugens niet lang bij de
hand houden. In onzen geest wordt de eene voorstelling
door de andere teruggedrongen. Examen-studie is de geforceerde poging om dwars tegen den eigenlijken aanleg van
onzen geest in, een overgroote massa van herinneringen op
den voorgrond van het bewustzijn to houden. Wee u, als
er een wat naar achteren glipt !
Nu is natuurlijk een examen wel z66 in to richten en
z66 of to nemen dat het betrekkelijk weinig kwaad doet.
Dit echter geschiedt bij lange na niet algemeen. En dat
wel omdat men zich volstrekt niet fielder bewust is dat
men een slechts zeer gebrekkig hulpmiddel hanteert. Merk-
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waardig is het dat men veelal de meeste waarde hecht aan
datgene waarin men het zwakste is. De parate tweede en
derdehands schoolkennis wordt verafgood ; in het onderzoek
naar eene vaardigheid is men het sterkste, dock zeer dikwijls
is men zob verstrikt in schoolgeleerdheid dat men weinig
oog heeft voor hetgeen de examinandi „kunnen". Bij een
examen in het teekenen komt men den examinandus sours
met allerlei ongure kunsthistorische wijsheid aan boord. In
plaats van to zien of een examinandus een taal verstaat
en behoorlijk uitspreekt, zal men hem overstelpen met
grammaticale wijsheden, die niemand weet die ze niet vooraf
van buiten geleerd heeft. Een examen kan nu eenmaal in
vele g evallen niet anders zijn dan een les die iemnand overhoord wordt. Nu is het op zich zelf heel goed dat iemand
eeus vat lessen leert en die hem dan op verstandige wijze
overhoord worden. Maar laat men dan ook precies tot in
bijzonderheden weten Welke les men kennen moet. Dat
echter geschiedt niet dikwijls. De examinator hula zich in
een mvstiek donker. De examinandus mag niet zoo precies
weten wat hem gevraagd zal worden. En waarom niet ?
(.)mdat men een examen weer wil laten zijn dan het zijn
kan. Door een examen bepaalt men dat acht men
heusch mogelijk iemands wetenschappelijke ontwikkeling.
Zulke wetenschappelijke examens zijn die voor de hoogere
middelbare akten, zeker een der grootste dwaasheden die
wij in de laatste veertig jaar op onderwijsgebied uitgehaald
hebben. Zulke wetenschappelijke exarnens zijn de artsexamens, in den aanvang zoo mogelijk nog onzinniger dan
de acte-examens. Deze werden in vroegeren tijd slechts aan
den universiteit, nu aan de eene dan aan de andere, afgenomen.
Wat zag men Coen geschieden P De phaenomeenen van Leiden
zakten in Utrecht, de genien van Utrecht werden miskend
in Leiden. En gelooft nu Loch niet aan het praatj e dat daar
jalousie de metier van de verschillende examinatoren achter
zat. Och peen, een wetenschappelijk examen, vooral een
niet door de eigen docenten afgenomen, is in zich zelf een
onding. Daarvoor is iedere hoogere wetenschap to individueel.
Een geleerde kan druipen bij de ondervraging over een
0. E. 1I 12
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hoofdstuk der wetenschap dat hij zelf gemaakt heeft. Doch
meent men bij een examen kan blij ken van iemands
alg emeene ontwikkeling. Tot zekere hoogte zeer zeker, dock
grof mistasten is her niet uitgesloten; in ieder geval constateert men veel gemakkelijker het ontbreken van die
ontwikkeling dan het tegendeel. Of iemand slag van werken
heeft bijv. ziet men veel beter als hij een enkel onderwerp
onder goede leiding zelf bestudeerd heeft, dan wanneer men
hem het „vak" vraagt. Bovendien is er niets zoo ongelukkigs
als het zich voorbereiden om algemeen ontwikkeld to schijnen.
Van het opgaan in een wetenschappelij ke studie, van het
genieten van kunstproducten is Been sprake weer. Er zijn
dingen die „men" weten moet ; er zijn dingen die „men"
behoort to bewonderen.
Het is werkelijk verbijsterend zoo naief als er soms nog
in examens geloofd wordt, niettegenstaande de meest verpletterende teleurstellingen. Men bepaalt bij vergelijkend
examen den rangorde der jongelieden die tot een zekere
inrichting worden toegelaten ; na drie maanden bijv. bemerkt
men dat no. laatst no. 1 zijn moet. Toch wijst het examen
iemands geschiktheid aan gelijk een thermometer den warmtegraad. En hierbij doet zich dan het verschijnsel voor dat
men eerlijkheidshalve slechts op het examen of wil gaan.
Zal een jongen op een school naar een hoogere klasse
bevorderd worden ? Ja, dat hangt daar van of of hij voor
een yak een vier of een vijf heeft. De leeraar, een conscientieus man, kijkt alle proefwerken door; cijfers bij elkaar
geteld, gedeeld door het aantal proefwerken, som meer dan
41 2 de jongen is er, som 41'2 bijv. de jongen gezakt.
Waarom niet de jongen eens afzonderlijk genomen ? Ja, dat
zou een ongeoorloofd privilege zijn . Nu weet ik zeer g oed
dat een zeer groot deel der docenten voor zulke handelingen
veel to verstandig is. Doch dergelijke gevallen komen voor
en zij karakteriseeren treffend de opvattingen die men heeft
van examens.
Waarin bestaat nu het groote kwaad ? Men schijnt
zich gees wetenschappelijke beschaving to kunnen voorstellen, die zich niet elk oogenblik realiseeren laat in de
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pasmunt van parate kennis. A.11es lijkt her zoo dood
natuurlijk. Wat heeft men aan een kennis die men feitelijk
niet bezit ? Wat heeft men aan een taal die men vergeten
is? Wat geeft het of men wiskunde geleerd heeft, als men
toch geen enkele stelling meer bewijzen kan ? Maar nu is,
zooals wij opmerkten, — min of weer vergeten geworden het
lot van n.agenoeg alle menschelijke kennis. Zullen wij dan
daarom er maar toe besluiten heelemaal niets meer to
leeren ? Men denke echter een oogenblik na. Is dat wat
men vergeten is werkelijk zonder nut geweest voor onze
vorming 7 De g eleerde die zich zijn eigen ontdekkingen
slechts zeer onvolkcmen, soms bijna in het geheel niet
weer herinnert, heeft die zijn geestelijke kracht niet
gestaald bij het doen van die ontdekkingen ? Het boek
welks inhoud gij niet of slechts hoogst gebrekkig zoudt
kannen weergeven, heeft het u niet gesticht, opgewekt, uw
inzicht verhoogd, uw blik verruimd ? Gij hebt een dichter
bestudeerd ; zijn levensomstandigheden stonden u klaar voor
den geest; door een diepe studie van zijn tijd is het karakter
van zijn kunst u duidelijk gg eworden. Van dat alles echter
heeft uw geheugen slechts uiterst weinig vastgehouden, is
daarom die vroegere geestesoefening vruchteloos voor u
geworden ? Of wel, zonder eenig systeem hebt gij her van
een dichtstuk, daar van een kunstwerk genoten. Gij herinn.ert u nog den verfrisschenden indruk, dien uw geest
er van ontvangen heeft. Laten wij nu eens onderzoeken wat
er bij a aarn parate kennis van is blijven hangen. Wat is
het ook al niet dat op onzen geest inwerkt ? Enkele woorden,
losse g ezegden, duizenderlei indrukken die snel aan ons
voorbij gaan, hebben Loch een merkteeken in ons zieleleven
achter gelaten, veel weer dan gij dikwijls in de verte u
zelf wel bewust zijt. Dat alles nu is iets wat geheel
buiten het examen om gaat, dat integendeel zelfs groote
leans loopt door de examenstudie onderdrukt to worden.
Buiten twijfel ook eenige degelijke schoolkennis is voor
ooze geestesvorming onmisbaar. neeft men over allerlei
dingen examen gedaan, dan heeft men van allerlei dingen
Bens gehoord. Gehoord echter gewoonlijk onder omstandig-
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heden die elk gevoel van lust bij het hooren, elke ware
belangstelling tegenwerkten. Ons hoogste en edelste geestesleven is geheel lets anders zelfs dan de verstandigste voorbereiding voor een examen. Wee ons als zulk eene
voorbereiding ens geheel in beslag neemt. En is het nu
eigenlijk met de geschiktheid voor het bedrijvige leven wel
zoo heel anders ? Hangt die in de eerste plaats of van
examen kennis ? Degelijk en goed schoolonderwij s heeft ook de
toekomstige man der praktijk hoog noodig, dock g eleerdheid
die men netjes op kan zeggen, is zeker geen hoofdvoorwaarde
voor zijn welslagen.
En zoo komen wij pier van zelf tot de groote hoofdfouten van onze nationale opvoeding. De g eest dien wij
bij de examens leerden keno en, kenmerkt onze gansche
geestelijke beschaving. Treurig is het hoe weinig zelfs zoogenaamd beschaafde Nederlanders van den aard en beteekenis
van het wetenschappelijk onderzoek begrijpen. Zelfs voor
intellectueel genot gevoelt men niet veel. Wetenschappelijke
liefhebberij is soms bijna een zaak van contrabande. Het
alles beheerschende, het hoogste ideaal is overal die altijd
min of meer uiterlijk ingeprente, op zich zelf misschien
bruikbare, maar Loch zeer licht half doode examenkennis.
Natuurlijk raakt evenzoo de eigenlijke opvoeding daarbijin den druk. Wij spraken zoo even van praktische worming;
die geleerdheid die voor wetenschappelijke studie to weinig is,,
is voor de praktijk sours to veel. Men heeft dikwijls den
moed niet onbevangen praktisch to zijn. Een wetenschappelijke kennis met de praktijk samen gegroeid en
voor een groot gedeelte met de praktische bedrevenheid to
gelijk verworven, men durft er niet aan. Wat zou er van
ooze wetenschappelijke reputatie worden ? Men hangt aan
schoolbanken en diktatenboekjes; men schrijft op en leert.
van buiten, waar men moest opmerken, nadenken, inleven.
Men is geleerd, waar men handig zijn moest.
En terwijl men zoo de eischen van het praktische
leven vrij slecht verstaat, ja misschien juist thiarom, heeft
men er aan den anderen kant een groote neiging toe ens
gansche geestesleven aan de eischen der praktijk dienstbaar
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to maken. Er heerscht in onze beschaving een sterk
u.tilistische strooming. Waartoe dient wetenschap, d. w. z.
vat kan men er aan verdienen ? Onze kinderen moeten
ontwikkeld worden door het leeren van allerlei schoolvakjes,
maar welke ? Die zij later „noodig" hebben. Natuurlijk
zou men langs dien weg tot de volmaaktste man darijnendressuur vervallen. vele onzer juristen zijn zeer geneigd
het Grieksch op het gymnasium of to schaffen en ik
vernam di.t oordeel uit den mood van een zeer bekend
jurist, ook Latijn komt tegenwoordig zoo weinig in de
juridische werken voor dat ook dit denzelfden weg behoort
op to g aan. Kan men zicb dan geen school weer denken
waarop jets tinders g ebeurt dan de j ongens ieder voor een
bepaaid yak op to leiden ? Jong e knapen zouden waarschijnlijk zeer gemakkelijk osteologie leeren. Een nieuw yak
voor het gymnasium! Werkelijk schijnt men sums to verg eten dat ooze kinderen ook nog opgevoed behooren to
worden. Niet weinige ouders zijn omtrent de geestelijke
vorming hunner kinderen vrijwel onverschillig. Als zij
maar „er koni_en" ; het baantje is alles.
Wij behoeven ons dus waarlijk niet to verwonderen
dat ons nationaal onderwijs in zoo vele opzichten to kort
om daar eens mee to beginner
schiet. Hoe staat het,
met ons lager technisch onderwijs? In de jaren dat ik les
gaf aan een middelbare burgeravondschool, heb ik mij er
dikwijls over verbaasd hoe iemand meenen kon dat de
ambachtsstand aan zulk een middelbaar onderwijs, zooals
het volgens de wet gegeven werd, veel had. Gelukkig
scbijnt mew in den laatsten tijd tot betere inzichten to
komen, toch twijfel ik geen oogenblik of zij die meenen
dat er, waar het geldt de voorbereiding voor handwerk of
bedrijf, nog ontzettend veel to hervormen valt, hebben
volkomen gelijk. Wat het lager onderwijs betreft, hoe
staat het met de voorbereidende studie onzer onderwijzers?
Toen ik aan een vormschool voor lagere onderwijzers les
gaf, erg erde het mij dikwijls wat een massa onverduwde
geleerdheid die jonge menschen moesten innemen om hunne
akten to kunnen „halen". En waren die gehaald, dan had
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men zijn vrijen tijd hoog noodig om zich to drilien voor
de niet zelden meest onzinnige vergelijkende examens om
„hoofd" to worden. 1) Vergelijkende examens zijn niet
weer verplicht, de akteexamens zijn zeker anders geworden. Echter, minder drukkend en bezwarend P Buiten
twijfel worden onze toekomstige onderwij zers nog aan
heel wat geforceerde geestesarbeid onderworpen. Men
kweekt halve geleerden aan, die hun vrij en tij d gebruiken
om de maatschappij to hervormen, of met behulp van
uitspraken van Mu it at u ii of To 1 s t ol het wereldraadsel op to lossen. Wij zijn zoo aelukkig vele voortreffelijke onderwijzers to bezitten, dock zijn zij dat geworden
door de opleiding die hun werd voorgeschreven ? Een lager
onderwij zer moet iemand zijn die een beetj e goed weet,
die een open oog heeft voor de wereld rondom hem, die
slag heeft ook zich zelf to onderrichten en bovenal iemand met
gezond verstand, takt, liefde. En nu het middelbaar onderwijs ? Van onze hoogere burgerscholen vooral is die ver^
goding van vakstudie uitgegaan, die ooze gansche tegenwoordige beschaving kenmerkt. In 17 vakken moeten
jongens van 17-18 jaar examen doen. Geestesbeschaving
is iets wat als een legkaart uit verschillende st ukj es wordt
in^en gezet. Of liever het wordt niet ineen genet. Tien,.
twaalf vakm ann en komen ieder met den of twee van die
stukjes aandragen, en dan moeten die zelf maar zien
hoe zij zich samenvoegen : van kennis en vaardigheid
die geesteseigendom wordt, is op zulk eene wijze minder
sprake. Met dat eindexamen zit men dan ook eigenlij k in
de war. Het met alien ernst afnemen is vrijwel onmogelijk.
Men is aan het hervormen gegaan. Voor geschiedenis bijv.
eischt men slechts enkele tijdvakken. Voor algemeene geschiedenis bijna uitsluitend den tijd na de Fransche revo-lutie. Natuurlijk wij zijn mannen van den vooruitgang en
men heeft vooral dat to leeren wat men „noodig" heeft
om de courant to kunnen lezen. Zijn nu de eindexamens
sedert de nieuwe regeling gemakkelijker geworden ? In
1) Natuurlijk waren zij dat lang niet altijd. Toch heb ik er heel
wat ergerlijks van gezien.
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1902 was een der onderwerpen voor een opstel: hoe werd
01 d e n b a r n e v e 1 d t Advocaat van Holland, en wat beteekende deze betrekking ? Als een onzer professoren in
de vaderlandsche geschiedenis over zulk een vraag een
opstel maker moet, zal hij zeer zeker zijn geheugen ernstig
hebben to raadplegen en misschien haalt hij zelfs een paar
boeken nit de least. Voor eenigszins uitvoerige vakkennis
zal men altijd flunk moeten „trainee" en voor zoo veel vakken
tegelijk is dat onmogelijk. Wat men ook doet, men komt
er niet uit, het systeem deugt niet. Maar waartoe dient
eene hoogere burg erschool P Het is een opleiding sschool
voor Delft, er is lets voor den handel bijgedaan en dan
moet die verder nog dienen voor alg emeene ontwikkehng.
Men begrijpt dat zulk een combinatie onmogelijk is. Ten
pleiziere van den toekomstig en ingenieur leert de toekomstige handelsman mechanika, ten pleiziere van den toekomstigen haudelsman leert de toekomstige ingenieur
boekhouden. De arme algexneen ontwikkelde moet alles
:nee leeren, tot zelfs lijnteekenen in de lagere klassen, wat
zijn makker, den ingenieur later zoo to pas zal komen.
Waarom drukt het wiskundeonderwijs zoo op onze hoogere
burgerscholen ? Omdat een g oed paedagoog in de lagere
klasse Been wiskundig onderwijs geven kan waar ooze
knapen wat aan hebben ? Niets minder dan dat. Maar
omdat het eindexamen, -- en als men op de belangen der
Delftenaren let zeer to recht, een goede dosis lagere
wiskundige kennis en vaardigheid eischt en men die vooral
in de lagere klassen moet verwerven, daar er in de hoogere
weer andere dingen moeten geleerd worden. De koopman
en de algemeen ontwikkelde zitten er dan maar bij. Zij
kunnen zich voor dat yak later schrappen. Een mooi
compliment aan de inrichting waar zij hun opleiding ontvangen !
En nu het gymnasium. Dat was nu oorspronkelijk een
school die slechts algemeene geestesvorming beoogde en
die vooral ook in vroegere perioden niet zelden uitstekend die taak vervuld heeft. Het behoeft ons wel
niet to verwonderen dat zulk eene instelling door den
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nieuwen geest danig is toegetakeld. Onze jongens moesten
nu ook Bens Oink wat van de klassieke letteren leeren,
zei men in 1876, ik heb diezelfde woordeu Coen door
mannen van invloed op dat gebied hooren bezigen, en men
voerde een programma van studie in zoo belachelijk omvangrijk, dat men na eenige jaren wel afslaan moest en dat
er eigenlijk nu nog heel wat of kan. Echter nog op andere
wijze deed de duivel van vakgeleerdheid zich gelden. Cob e t
had gezegd, en daaraan had C o b e t groot gelijk, dat een
litterator flunk zijn grammatica moet kennen ; zeer zeker
verwatert men ook de klassieke opleiding als men de
jongens niet een goede dosis grammatica flunk leert. Doch
men heeft streng mast to houden. Niet to veel erg goed.
Het werd wel eens: een vervaarlijke grammaticale stof vrij
slordig . Waar moeten ooze jongens peen als zij klassieke
talen moeten leeren als een philoloog, wiskunde als een
wiskunstenaar, geschiedenis als een historicus ? De wetenschap
in de school is eene andere dan die van den vakman. Och wat
heeft men zich en de kinderen sours afgemoord op die grammatica. Men .durfde dikwijls haast niet flinkop aan het lezen
gaan, omdat men toch eerst de grammatica goed moest kennen.
Men repeteerde en repeteerde, de jongens met hunne jeugdige
geheugens leerden het best, maar als het eene er in zat,
was het andere er weer nit. Er werd op zoodanige wij ze
heel wat tijd verbeuzeld. De waarheid is dat niemand de
grammatica leeren kan, tenzij hij tegelijk de taal levend
voor zich ziet, tenzij hij die leest en hoort. Het geheele
doel van het gymnasium werd uit het oog verloren. Men
moet op die school zelf de klassieke vorming erlangen. Nu
was het niet zelden alsof men op het gymnasium slechts
voorbereid werd om later klassiek gevormd to worden.
Het scheen wel eens een school voor litteratoren, en eigenlijk niet eens een heele beste school, waar de anderen
mochten bijzitten, zooals op de hoogere burgerschool toekomstige kooplieden en anderen hospiteeren bij de iugenieurs.
Merkwaardig is vooral in dat opzicht ook de hardnekkigheid
waarmee aan de Latijnsche thema op het eindexamen wordt
vastgehouden. Een thema is niets dan schoolsch hulp-
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middel, dat met verstand gebezigd in de lagere klassen
vooral, zijn nut kan doers. Het wordt echter voor veel
weer aan.gezien dan het is. De jongens leeren die thema's van
buiten, hun eigen leelijk knoeisel, in plaats van de perioden
van C i c e r o. Latijn schrijven heeft niemand door thema's
maken ooit geleerd, zij kunnen zelfs een beletsel zijn om
den eigenaardig en antieken periodenbouw in het oor to
krijgen. Oefeningen om zich van een taal to bedienen,
schoon liefst niet aan de hand van een R e i t z of zoo
iemand, doch vat vrijer zoodat de geest zich bewegen kan,
zijn zeker op zich zelf aanbevelingswaardig. Er bestaat
echter g een school die hare leerlingen het werkelijk beheerschezl cener taal kan bijbrengeu. In geen geval blijkt van
zulk een heerschappij, jets bij het makeri van eon. schoolthema. Waartoe dient deze dau aan het eind van eenen
gymnasialen cursus? Als waarborg dat de examinandus de
grammaticale regels geleerd heeft die hij later zal hebben_
toe to passen 7 Later, maar voor de meesten volgt dat later
in het geheel niet. Is het niet geheel voldoende op het
eind exanen na to gaan hoe veel vaardigheid in een taal
de j ongen zich eigen gemaakt heeft, ook met behulp
van in vroegeren tijd gemaakte themas, al is zijn geest
nit den acrd der zaak aan die altijd eenigszins geforceerde
oefening ontwend geraakt. Moeten er nu waarlijk vele
kostbare schooluren vermorst worden, in de voor werkelijke
geestesontwikkeling meest geschikte jaren, opdat de leerling zich bij het eindexamen door een thema met hindernissen zal kunnen been werken ? 1)
De propaedeusis werd, zooals het beet, naar de gymnasien
overgebracht. Ook dat is in sommige opzichten op tamelijk
1) Een thema met hindernissen. Men moet er namelijk een geven
waarin vele regels van syntaxis moeten worden toegepast, een over een
paar regels is natuurlijk van zelf uitgesloten ; die zou niets bewijzen. En
weet men nu wel dat dat een heele inspanning is, ook al kent men die
regels perfect? Zoo geeft men ook wel sommen op waar veel in zit. Ik
heb een wiskunstenaar gekend die er een prachtige uitdacht voor knapen
van 12

a 13 j aar. Geen van de veertig maakte die. De man werd daarop

uitgenoodigd die zetf eons to ma,ken en.... hij raakte in de war. En
toch was hij zeer knap in zijn yak.
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onvruchtbaar examenwerk uitgeloopen, ja zelfs sloop daarbij
jets van de kwaal van de hoogere burgerschool het gymnasium binnen, dat jongens van geheel verschillende levensbestemming over en weer elkaars meest speciale opleidingsvakken leeren moeten. Wij behooren al erg dankbaar to
zijn, dat het Hebreeuwsch alleen aan theologen gedoceerd
wordt. Romeinsche antiquiteiten zijn vooral noodzakelijk
voor juristen. Nu moge dat niet de enkele groote hoofdzaken zijn, die op een school werkelijk goed kunnen geleerd
worden en voor allen die Latijn leeren hun nut hebben.
Antiquiteiten die eene academische propaedeusis vervangen
moeten, behooren wetenschappelijk to zijn. En nu behoef
ik wel niet to zeggen dat er heel wat in de hoofden gestampt moet worden van juristen en litteratoren .... maar
ook van theologen. De grootste dwaasheid echter is wel
het examen in de staatsregelingen van ons land sedert
1798. Waartoe die? Voor een plichtmatig vooruitstrever
dat weten wij reeds, begint de wereldgeschiedenis
eerst recht met de groote revolutie. Geen verstandig docent
echter of hij zal, indien ggij hem vrij laat, zijn leerlingen
van die talrijke grondwetten niets anders vertellen dan
enkele groote hoofdzaken ; hij zal wij zen op enkele groote
beginselen die blijvend in ons staatsrecht zijn overgegaan;
hij zal verhalen hoe het komt dat zij het zoo uiterst kort
uithielden. Veel vormends heeft de studie van die grondwetten zeker niet, gansch anders als bijv. die van de staatsregeling der republiek die geleidelijk historisch geworden
ons werkelijk een in.zicht geeft in den volksgeest. Maar
waartoe dan die ong elukkige grondwetten van 1801, 1805
etc.? Hoofdzakelijk wel om ze bij de beoefening van ons
staatsrecht met elkaar en de latere grondwetten to vergelijken. Zou het echter dan maar niet het beste zijn dat
men ze maar liet rusten tot men aan die speciale staats-rechtstudie was toegekomen ? Zelfs geloof ik dat men ook
dan zeer dikwijls die grondwetten zelf er maar eens bij
zal halen. Zoo wordt dus eene zeer speciale kennis, die
een jurist eerst bij zijn doctorale studie om zoo to zeggen
slechts tijdelijk noodig heeft en hij zich dan gemakkelijk
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zelf eigen waken kan,
gelijk hij Naar waarschijnlijk zeer
spoedig weer zal verg eten, zoo wordt dus zulk een
speciale bij zaak van de juridische studie naar het gymnasium
gebracht als een vakj e dat daar geleerd moet worden door
juristen, litteratoren, theologen. Dit zijn, als men wil, slechts
kleiniggheden, dock kleinigheden zeer kenmerkend voor den
geest waarin de organisatie tot stand kwam.
Zonder twijfel, niettegenstaande al wat er aan ontbreekt, hebben velen van hunne opleiding aan hoogere
burgerschool of gymnasium heel wat to danken. Ook
hebben de tact en bet gezond verstand der leeraren dikwijls
de gebreken der instelling betrekkelijk weinig voelbaar gemaakt. Zeker, niet weivigen werden door den algemeenen
geest medegevoerd, dock is dat niet edit menschehjk 1 Wie
ontgaat den invloed van zijn tijd volkomen P Daarom echter
is het niet minder wenschelijk teggen den geest, dien men
ver•keerd acht, in verzet to komen.
Wat onze universiteiten betreft, waarlijk de klachten
die men daaromtrent hoort, zijn lang niet zonder grond.
Ook pier heeft de vakschool-gedachte groote verwoestingen
aangericht. Natuurlijk bedoel ik daarmee niet dat de
universiteit niet voor de praktijk des levens moet voorbereiden. Zonder samenhang met die praktijk en het gansche
maatschappelijke leven zou de wetenschap een kasplantje
wordeu dat vrij spoedig zou wegsterven. Het hoog e doel
deg- wetenschappelij ke studie is ooze menschelijke kennis
uit to breiden en zoo ver het ous menscheu gegeven is
door to dringen in het wezen der dingen, maar even zoo
om onze macht over de wereld die ons omringt, to verhoogen. Naast de neiging tot onderzoek, staat de onui.troeibare behoefte om to zien wat men met datgene wat men
heeft leeren inzien, kan uitrichten. Eon heerlijke voldoening
geeft het eon nieuwe waarheid, ook al is het maar eon
enkele, to ontsluieren, maar niet minder schenkt het een
billijk zelfbewustzijn als onze geestelijke kracht eon beletsel
der natuur heeft opg eruimd, tranen heeft gedroogd, welvaart
heeft bevestigd. Er is tusschen het een en ander zelfs eon
innige samenhang. Ret zijn niet de miust gewichtige out-
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^dekkingen voor de praktijk die steunen op theoretischen
groudslag en is het niet sours of de theorie eerst leeft,
wanneer wij Naar in hare praktische toepassiv gen voor ons
zien ? Niet zelden heeft zeker ook de praktijk teruggewerkt
op de theorie en ons gebracht tot verhelderd theoretisch
inzicht. Ja zelfs, Welke wetenschap is niet praktisch ? Zijn
ook de historische en letterkundige wetenschappen het niet ?
Staan zij met ons onderwij s niet in de meest directe betrekking? Is het van geen praktisch nut dat de mensch
zichzelf leert kennen en waar nu eenmaal de eene mensch
geroepen is over den ander to regeeren, verkrijgt kennis
van volken en menschen daar geen groote beteekenis a
Daarom nog eens, geen wetenschap buiten de maatschappij,
geen pedante scheiding tusschen theorie en praktijk. Ook
een praktische opleiding dus aan de universiteit. Zeer ten
onrechte heeft men, dunkt mij, voor de ingenieurswetenschappen afzonderlijke instellingen opgericht.
Dat alles neemt niet weg dat aan de universiteiten de
studie om haar zelfs wil den schepter behoort to zwaaien.
Ook zij die daar uitsluitend heentrekken om zich voor de
prakt jk des levees to bekwamen, behooren er een diepen
indruk to verkrijgen dat er achter hen een wetenschap
staat, zonder welke hun praktisch kunuen vrij wel ijdel
worden zou.
Is dat de beteekenis der universiteit, dan staat het met
onze universiteiten zeker niet best geschapen. Hare organisatie doet ons vragen, of men eigenlijk niet vergeten is
wat wetenschappelijke studie wezen moet. De propaedeusis
is naar de gymnasien overgebracht. Zeker, aan de vroegere
propaedeusis ontbrak veel, maar waarom dan geen betere
voorgeschreven ? Voor zoo ver een propaedeusis bestaat uit
speciale vakken van onderricht kan die zeker op een school
zeer goed gegeven worden. Maar is dat alles ? Moet men
dan niet weer ingeleid worden in den waren aard der
wetenschappen die een grondslag van de toekomstige
vakstudie vormen ? Is een propaedeusis die werkelijk den
wetenschappelijken blik verruimt nu een zaak voor alle
leeraren aan alle gymnasieu ? De rechtsstudie vooral zweeft
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nu vrij wel in de lucht. Hangt die met geen enkeleu an deren_
tak van menschelijk weten samen ?
En wat nu de vakstudie zelf betreft, wordt er werkelijk
zoo ten onrechte geklaag d over de inrichting der doctorates ?'
Er zijn eenige programma's voor studie vastgesteld, dikwijls
met de zotste samenkoppeling van vakken. Een van die
programma's heeft men of to werken, dan wordt men
doctor. Hoe kan men zich nu verbeelden dat dat wetenschappelijke studie zijn zou P Is daarvoor dan eene zekere
mate van vrijheid g een vereischte ? Het ergste is echter
wel dat zulk een studie dikwijls den ganschen student in
beslag nemt. De examens zijn van dien card dat zelfs
vlugg e j o_ng elieden te r veelal weinig bij kunnen doer. on verplichte studie moge aan de eene universiteit meer in eere
zijn dan aan de audere. Wat zij wezen moest, is zij nergens.
Merkwaardig is ook de steeds toenemende bloei van het
repetitoren-systeem. Meent men werkelijk dat dit niet een
zeer veeg teeken is P Hoe dikwijls verder moeten er professoraten vervuld worden zonder dat er een man werkelijk
voor aangewezen is, en dat niet het minst in die faculteiten waarvoor er ieder jaar aan alle universiteiten samen
ver over de honderd aankomen. Zouden er onder zoovele
jonge lieden niet heel wat zijn met uitnemenden wetenschappelijken aanleg ? Buiten twijfel wordt de zin voor
zelfstandig onderzoek aan ooze universiteiten niet zob aangekweekt als wenschelijk ware.
Van zelf voerde ons de beschouwing van de klacht der
overlading tot een beschouwing van ons gansche systeem
van onderwijs. Dit laatste nu deugt niet. Er is zonder
bezwaar een nieuwe voor to schrijven, waartoe ooze kinderen
minder zouden behoeven to leeren en Loch meer voor hunne
vorming zou kunnen gedaan worden, waarbij ruimte zou
komen voor alles wat het kind nog weer noodig heeft dan
schoolonderwijs, waarbij ook de eischen der hygiene niet
zoo jammerlijk zouden miskend worden. Er is een nieuwe
voor to schrij ven waarbij een krachtigere ontwikkeling der
Nederlandsche wetenschap mogelijk zijn zou.
Er is een nieuwe voor to schrijven ! Waarschijnlijk wel
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meer dan een, en ik zal niet zeggen dat hervorming niet
dringend noodig is. Wat echter zou die baten als de geest
waar al het verkeerde van uitgaat, dezelfde blijft. Zelfherziening is voor ons yolk in dit opzicht het meest noodige,
ik zou haast zeggen wedergeboorte.
Wat echter, zooals wij zeiden, uit yolks- en tijdgeest
voortvloeit, wordt zoo gemakkelijk niet afgelegd. Laten
wij ook eens nagaan hoe zeer het gesteund wordt door verklaarbare eischen der maatschappij, door politieken ontwikkelingsgang, door machtige geestelijke stroomingen aan
Wier invloed men zich niet zoo gemakkelijk onttrekken kan.
Wat de maatschappij betreft, men zou kunnen zeggen
dat zij de examens even weinig missen kan als den strafrechter. Het meerdere of mindere hangt of van een lager
of hooger zedelijk peil. Om een voorbeeld to noemen.
Waarom bepaalt niet doodeenvoudig ieder gymnasium Welke
zijner leerlingen geschikt voor de studie zijn, Welke niet ?
Men zendt gecommitteerden die dat veel minder goed beoordeelen kunnen dan de 1 eeraren der gymnasien zelf.
Waarom eigenlijk ? Omdat men die niet alle vertrouwt en
ook omdat zij vooral in kleinere gemeenten bloot staan aan
de pressie van locale autoriteiten, die er hun zoontj es, of
het billijk is of niet, willen zien doorslepen. Verder, vergelijkende examens ziju misschien niet geheel of to schaffen,
maar waarom hechten velen er zoo'n hooge waarde aan ?
Begunstiging is meent men, dan uitgesloten. Hangt
echter of iemand voor een bepaalde plaats de meest aangewezen persoon is, uitsluitend of van het figuur dat hij op
eenig examen maakt ? Men kan het moeilijk beweren. Uit
vrees dus voor een willekeurigen maatstaf, neemt men er
een waarvan men vrij wel vooraf weet, dat die niet voldoende,
eigenlijk dus ook willekeurig is. Doch ook alle gewone
examens voor betrekkingen worden zwaarder. Men zal zóó
zijne betrekking slechts aan eene hooge mate van geschiktheid
to danken hebben. Zeer mooi, maar wordt die nu werkelijk
alleen bepaald door examengeleerdheid ? Waarom geen
gemakkelijkere examens, maar dan ook gelet op allerlei
andere zaken waar die geschiktheid waarschijnlijk veel weer
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van of hankelij k is? Waarom ? Omdat men dan to veel op
de eerlijkheid en het doorzicht van anderen zou moeten
vertrouwen. Onderling vertrouwen it zulk een g ezeg ende
macht in de maatschappij. Jammer dat zoo velen zich dat
onwaardig maker. Jammer echter ook dat niet weinigen het
niet weten to schenken waar het volkomen verdiend was. Af
en toe bedrogen to worden is beter dan een to groot wantrouwen. Bevordering van enkele onwaardigen, die ook bij
de streng ste examens niet is uitgesloten, is een geringer
kwaad, dan het bederven van een gansch stelsel van opvoeding.
Zijn echter klein burgerlijke inzichten omtrent studie
en g eestesvorming de oo rzaak van de meeste ellende, gaat
dan eens na waar wj deze hunne heerschappi j aan to danken
hebben. Toen men inderti jd bij ons het middelbaar onderwijs orgauiseerde, liet men de universiteiten zooals ze
wares. Dat van deze de kracht die men noodig had, nitgaan moet, werd met ingezien. Tal van Nederlandsehe
staatslieden hebben veel over gehad voor onze universiteiten,
dock veel gevoel voor de wetenschap om haar zelfswil
hadden zij niet. Onderwij s, onderwij s ! Ads lets daar op de
een of andere wijze direct mee in betrekking to brengen
was, dan was het goed, anders was het eene missehien wel
aardig e, dock eig enlij k hoog ste ps half g eoorloofde luxe.
Ziet nu bljv. eens naar het naburige Duitschland, wat is
de universiteit daar ? Duitschland echter is een streng
monarchial land, waar een geestesaristocratie gemakkelijker
tot heerschappij komt. Wij zouden onmog elijk onder
Duitsche iustelling en kunnen leven, maar nu moeten wij
ook het g oede missen dat zij met zich meebrengen. Bij
ons worden de zaken licht geregeld naar den maatstaf van
een algemeen inzicht, en al staat ons yolk niet lager dan
een ander, eer men in wijden kring zuivere denkbeelden
omtrent de eischen van kunst en wetenschap verbreid heeft,
heeft men heel wat to doen.
Een besprekin g als deze zou, ook waar het niet bedoeld
is, den indruk kunnen vestigen dat men voor het streven
der manner van '60 en '70 niets dan afkeuring over heeft.
Dat is wel het allerminst het geval. Er is kracht van hen
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uitgegaan. Zij hebben een werk verricht dat verricht moest
worden en toentertijd waarschijnlijk niemand anders verrichten kon. En zijn zij in zeer veel to kort geschoten,
welnu het probleem dat zij hadden op to lossen, was geen
kleinigheid. Wij kunnen den card daarvan thans ook veel
gemakkelijker doorgronden dan zij. Een systeem van onderwijs was in vroegere tijden zoo van zelf gegeven. Men had
een klassieke opleiding die tegelijk om zoo to zeggen de
onmisbare bodem voor alle verdere studie, tegelijk het
algemeen opvoedingsmiddel van den toekomstigen beoefenaar der wetenschap was. De eischen van opvoeding en
voorbereiding tot het yak waren dus geheel dezelfde. Dit
werd door de natuurlijke ontwikkeling vooral der natuurwetensehappen geheel anders. Deze kwamen natuurlijk
steeds meer buiten den klassieken band, naarmate zij weer
zichzelf werden. Zij verkregen een omvang en beteekenis
zooals nooit to voren. Niet ten onrechte eischten ook zij
Naar invloed op de opvoeding van het toekomstig geslacht.
Het spreekt wel vanzelf dat de klassieke opleiding daarmede niet ook als opvoeding smiddel op enmaal hare
waarde verloor. De natuurwetenschap, wat wij ook van
Naar verwachten mogen, kan Loch nooit datzelfde geven
wat de wetensehappen van den menschelijken geest krachtens
Naar eigenaardig karakter ons schenken. 't Was kortzichtig
dat velen Coen meenden nu ook de klassieke opleiding meten eventjes over boord to kunnen gooien, dock is het niet
een gewoon verschijnsel dat het nieuwe to hoog wordt
aangeslagen ? Let men nu verder op het natuurlijke gevolg
dat de verbazende ontwikkeling van alle wetenschappen
hebben moest. Steeds toenemende specialiseering was n oodwendig ; dit was tegenover het harmonische in de vroegere
opvoeding een achteruitgang. Alles echter in de wereld
heeft zijn schaduwzijde. Intusschen, is het nu z66 to verwonderen dat de vakstudie in de groote wetensehap zich
onmiddellijk afspiegelde in een onsamenhangend vakonderwijs op de scholen ? O zeker, men hechtte to hooge waarde
aan verworven kennis. Stelde echter bij de reusachtige
uitbreiding van handel, nijverheid, verkeer niet ook het
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levee steeds hoogere eischen aan de toegepaste wetenschap ?
En dit was niet de eenige moeilijkheid waarmee men
bij de organisatie van ons onderwij s om en van het jaar
1860 to kampen had. Ook een ander probleem dat daarbij
moest worden opgelost, werd door de tijdsomstandigheden
ontzachlijk verzwaard. Onze schoolstrijd was een strijd om
de school van het leekenelement tegen kerkelijke invloeden,
en in zooverre een deel van den grooten tramp die lang
de gansche beschaafde wereld verdeeld gehouden heeft en
Naar vermoedelijk nog zeer lang verdeeld houden zal. De
schoolwetmannen kwaznen op voor de opvoeding van het
kind voor de maatschappij. Dat hun streven misplaatst
was en g een vruchten voor ons yolk g edrag en heeft, zal
wel moeilij k kunnen beweerd worden. Ook zou het volmaakt onbillijk zijn hen eenvoudigweg voor belagers van den
godsdienst uit to maken. Ongelukkig echter deed tegelijkertijd eene kerkelijke beweging Naar invloed gevoelen die
vooral het protestantsche Nederland diep verdeelde. De
kloof in wereldbeschouwing tusschen gereformeerden en
modernen is nauwlij ks geringer dan die tusschen protestant
en katholiek, al brengt godsdienstverschil in den teg enwoordig en tij d in de verte niet eene ontroering to weeg als
in de 16e eeuw. Te gelijkertijd achtte men in katholieke
kringen zich verplicht de rangers to sluiten tegen het gevaar dat der kerk to dreigen scheen van tal van begrippen
en beginselen die aan het protestantsche en het liberale
Europa dierbaar zijn. 't Was in de dagen van syllabus en
encycliek. Zoo trad datgene wat ons menschen het meest
pleegt to verdeelen, steeds sterker op den voorgrond.
Natuurlij k werd de positie van het neutraal openbaar onderwijs daardoor uiterst moeilijk. Het werd met den dag
bezwaarlijker kinderen op een school to vereenigen, die in
z66 geheel verschillende geestelijke atmospheer moesten
worden opgevoed. Het middel was: het steeds verscherpen
der neutraliteit. Van zelf echter wend het onderwij s daardoor steeds weer overwegend verstandelijk. Het is buiten
twijfel waar dat het kerkelijke leven groote schaduwzijden
heeft en eenzijdig kerkelijk onderwijs zeer licht den groei
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der zielen belemmert. Toch begrij pen onze intellectueele
grootheden gewoonlijk wel wat al to weinig van de beteekenis der kerk voor het volksleven, en zoo zag men dan
ook eigenlijk volstrekt niet in dat zij ook een opvoedingsmiddel is, en wel een zooals alle schoolmeesters der wereld,
hooge en lage, er to zamen Been kunnen uitdenken. Zij
schonk
en in hooge mate geldt dat van de protestantsche kerk in Nederland, zij schonk sedert eeuwen en
schenkt altijd nog aan het yolk in den ruimsten kring
tot in de diepere lagen der maatschappij ook eene verstandelijke ontwikkeling van hooge beteekenis, van des to
machtigeren invloed omdat tegelijk het gemoed er bevrediging bij vindt. Zij Loch vraagt de aandacht voor een stuk
wereldgeschiedenis boeiend en belangrijk, zooals bijna geen
ander, zij dwingt tot nadenken over den zin en beteekenis van
uitspraken zoo diepzinnig en verheven als die van bijbel en geloofsleer, zij vervult den geest met verreikende problemen over
de wereld en 's menschen bestemming, en de belangstelling die zij voor dat alles weet op to wekken is zoo echt
als die voor geen enkele andere leerstof zijn kan ; immers
de allerhoogste belangen van een ieder zijn er onmiddellijk
bij betrokken. Zoo heeft men her altijd aantrekkelijke
onderwerpen voor nadenken en gesprek. Zoo heeft men
her een macht die in staat is boven het alledaagsche to
verheffen en den geest voortdurend aan de sleur der beslommeri.ngen to ontrukken, zooals geen enkele andere.
Wat beteekenen daarbij bijv. volkshuizen met hunne lezingen, muziekuitvoeringen, kunstexposities, of wat men maar
wil, al evil men het nut daarvan ook nog zoo hoog aanslaan ? Buiten twijfel is een kerk voor hare aanhangers
veel weer dan een middel voor een paedagogisch doel, dock
juist daarom is zij zoo'n voortrefelijk middel. Welnu zulk
een element van opvoeding J aat zich, al is men er zelf niet
van gediend, niet zoo gemakkelijk van de school uitsluiten,
het allerminst van de algemeene lagere volksschool. Zelfs
laat zich zulk eene uitsluiting niet anders dan door de
hoogste noodzakelijkheid rechtvaardigen. Ook is de kerk
nog niet zoo zwak dat zij zich binnen een door anderen
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afgepaald terrein van werkzaamheid zou laten opdringen.
Eigenaardig trad dan ook die groote beteekenis der
kerk voor het geestesleven des yolks in het licht, toen
men zich dit geschiedde vooral sedert 1870, in
wijderen kring steeds weer en weer van Naar invloed begon
los to maken. Duidelijk was het toen waar to nemen dat
er in veler leven lets was weggevallen. Sedert dien tijd
was het vooral dat men zich met zekeren hartstocht wierp
op de geleerdheid ; „onderwijs", „ontwikkeling" werden
alles. Er ontstond zelfs eerie zekere onderwijsdweperij en
kwezelarij, vooral scherp uitkomende bij het vrouwelijk
geslaclit. Met uitgestreken gezichten togen jonge ineisjes
uaar een ,,kweek" of jets dergelijks om er een vroom werk
to verrichten, ditmaal bestaande in het „haler" van een
akte. Het examen werd nog jets anders dan een op zichzelf
prijzenswaardig rniddel om zich eene positie to verwerven.
Het werd een vorm van deugdsbetrachting ; het schonk
zelfachting en de achting van anderen ; ook wel eens eene
kleine bevrediging van ijdelheid. Scholen en examens werden
in meerdere kringen het meest geliefde onderwerp van
gesprek ; hoe moeilijker examens hoe interessanter ; die
glansrijk to doorstaan werd bijna het hoogste ideaal van
menschelijk streven en kunnen, dat men zich denken kon.
Natuurlijk dat onder zulke invloeden school- en examenei.schen steeds stegen.
Inmiddels werd vooral na 1880 de schoolstrijd scherper
en scherper. Hoe kon het anders ? De oppositie tegen het
openbaar onderwij s was bij lan ge na niet altij d kieskeurig
in hare middelen. De liberalen hadden de diepste overtuiging
dat de aanslag werkelijk tegen volksontwikkeling in het
algemeen gekeerd was. En het was buiten twijfel zeer goed
to verklaren dat men in dat opzicht niet gerust was. Thans
is het een gewonnen pleit, dat het geschikt makers voor
het maatschappelijk leven door kennis en geestesontwikkeling een hoofddoel van het onderwijs wezen moet, dat door
nets op den achtergrond mag gedrongen worden. waarschijnlijk zal de geschiedschrijver later hebben to boekstaven
dat het standhouden van de liberale partij in dit opzicht
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van het grootste belang geweest is. Intusschen de scherpte
van den strijd dreef beide partijen tot uitersten. Katholieken
en antirevolutionairen zagen overal godsverzaking, voor den
liberaal werd verlichting en onderwijs steeds meer een strijdmiddel om den drakenkop van het clericalisme to vermorzelen. Ook pier zooals zoo dikwijls leidde fel anticlericalisme
als vanzelf tot zekere verstandvergoding. Men wilde teg enover de machten der duisternis den standaard van verlichting
en beschaving omhoog houden ; angstvallig waakte men
zoo ongeveer drukte men het uit,
dat het onderwijs,
op een flunk peil gehouden werd. Nu dacht men daarbij
naar de nu eenmaal heerschende voorstelnatuurlijk
in de eerste plants
lingen omtrent geestesontwikkeling,
aan leer- en examenprogramma's. Arme kinderen. Ms de
zegt eene Latijnsche dichtregel,
koningen vechten,
komen de slagen op het hoofd van het yolk neer.
't Is waarlijk geen wonder dat ook buiten onze grenzen
soortgelijke klachten over opvoeding en onderwijs vernomen
worden als bij ons. Immers de oorzaken van het kwaad.
zijn dit ziet men gereedelijk in niet alle speciaal
Nederlandsch. Een invloed vertoont zich bij ons waarschijnlijk in geringere mate dan elders, Loch vertoont hij
zich. De democratie doet in onze dagen zich krachtig gelden.
Zij is een natuurlijk verschijnsel van het volksleven, dat in
den loop der eeuwen zich herhaaldelijk voordeed, zij bet
nit den acrd der zaak in telkens gewijzigden vorm. Zij is
eene uiting van levenskracht ; misschien zou zich historisch
laten aantoonen dat zonder Naar zuurdesem een maatschappij
versteenen moet. Toch is het natuurlij k kinderachtig er een
etape van hoogere ontwikkeling in to zien, waartoe wij ona
ondanks bijna, als door een geheimzinnige stuwkracht van
evolutie zouden gevoerd worden. C a r l y l e zegt ergens dat
ieder mensch met geweld een geloof wil hebben ; heeft hij
er g een, welnu hij neemt maar het een of ander. In onzen
tijd hebben dan velen de democratie genomen. En dat geloof
is gewoonlij k al een bij zonder dogm atisch geloof 1). Laten
1) De godsdienstwetenschap leert ons dat op een minder hoogen trap
van religieuse ontwikkeling ook de vereering van begrippen voorkomt.
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ivij echter dankbaar erkennen dat bij de democratische
beweging van onzen tijd ook heel wat opreehte, diep
gevoelde naastenliefde voor den dag treedt. Zou werkelijk
de zuurdeesem van het Christendom lets hebben uitgericht P
T och onder de aristocratien die de democratie onttroont, behoort, ook in onzen tijd min of meer die des geestes, en
is de aristocratie die het gemakkelijkst neven s haar omhoog
komt, evenals bijv. in den laatsten tijd der Romeinsche
republiek, ook thans die van het geld. De theorie der
gelijkheid, voor een beetje logica zonder weer jets dat van
zelf spreekt, loch met de natuur der dingen in onverzoenlijken strijd, strijdt met niets weer dan met den aard der
r_erischelijke kennis. Er troont boven ons een wetenschap
waar wij niet bid kunnen en die wij Loch moeten eerbiedigen.
Behoef ik w& to zeg g ems. dat on ze tijd zeer weinig neiging
heeft tot zulk een eerbied ? Ja, maar die wetensehap al
staat die on.s to hoog, is Loch in het belang van het geheele
y olk. Heel m ooi, inaar men g eeft niet om een invloed dien
men :net tasters en voelen kan. Doch waarom zou men die
wetenschap niet vat naar beneden halen P Men beproeft
het met hoog er onderwij s voor het alg emeen. Tait is in
zich zelf een onmogelijkheid. onderwijs werkelijk voor het
Met salving en heiligen schroom spreekt men den naam nit: „de democratic". Ook is het niet zoo bezwaarlijk er eon afgodsbeeld van to makers,
zooals bijv. van de Vrijheid, de Republiek ; misschien is het er al. Niet
zelden echter is deze godsdienstvorm een fetichisme van een eigenaardige
soort : de democratic is „het yolk", eon veelhoofdige fetisch. 't Is een
god zooals de rkegyptische koning een god vas. „Il n 'y a quo deux majestOs", - lei men reeds tijdens de Fransche revolutie, - „Dieu et le peuple".
De eerste wordt tegenwoordig veelal weggelaten. Zeker ook al eon gevolg
van „de ijzeren -wet van den vooruitgang " . Maar hoe? Vereeren wij dan
niet onszelf evenals de Aegyptische koning zich afbeelden liet zichzelf
aanbiddende ? Dat hangt er van af. Niet iedereen behoort tot het yolk.
Vous ouvriers, rous est la France! luidt eon Fransch liedje. Dat is zoo
ongeveer hot: l ' etat cost moi van de absolute monarchic en Lodewijk XV
word op dezelfde manier door zijne maitresse „la France " genoemd. Nu
stale die dame er reeds eon beetje den gek moo. Zoover zijn de hovelingen
van de tegenwoordige „la France " nog niet. De staat, dat is do werkman.
Kunstenaars, geleerden, industrieelen, ofcieren, ambtenaren enz. enz, doers
niet moo.
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algemeen geschikt is of middelbaar of lager, ook al wordt het
door een professor gegeven. Dit laatste geeft er alleen een
prettig schijntj a aan; men kan zich dan verbeelden dat het
hooger is. Maar zal men zeggen: het beste is voor het yolk (d. i.
den werkman) n auwelijks goed genoeg. Maar zegt nu een s : wat
is nu bet beste ? Het hoogste ? Het hoogste in de wiskunde
is gewoonlijk veel to goed voor den taalgeleerde en omgekeerd. Het beste is voor ieder datgene waar hij voor zijn
behoefte en aard van ontwikkelin g het meest aan heeft.
Geen volksonderwijs, zal het vruchten dragen, of het moet
klassen en trappen hebben. En zelfs is de beteekenis van
de maatschappelijke klasse daarbij niet weg to cijferen.
Ongetwijfeld, het genie springt over alle klassen peen;
kofijhuisjongens worden professoren, ook al houdt „de
staat" er zich buiten, ' dock gewoonlijk hangt de vraag
voor Welke tak van levensbedrijf iemand geschikt is, welke
soort van geestesarbeid hem het beste past, in niet geringe mate of van zijn opvoeding van de eerste levensjaren of aan, van den invloed van den kring waarin hij
opgroeide ; en wie zegt u dat niet ook de erfelijkheid pier
een belangrijke rol speelt ? Men kan den machtigen arm
van den Staat inroepen om die verschillen uit de wereld
to helpen ; men kan doers of ze er niet zijn. Het baat niet.
Natuurlij k zou het doodend zijn voor de vrij e ontwikkeling
der maatschappij indien men waste onveranderlijke grenzen
wilde vaststellen. Niet zelden ziet men eene opstijging tot
hoogeren rang van g eslacht op geslacht. Dat aan jongelieden van anleg de behulpzame hand g eboden wordt, is
ook een der meest gewone verschijnselen. De tack echter
de' personen uit to kiezen die verdienen omhoog geholpen
to worden, verricht het particuliere initiatief veel beter dan
de Staat met zijn reglementen. Al kan een jongen goed
lessen leeren, daarom doet men hem en de maatschappij er
nog geen dienst mee hem nit zijn spheer to rukken. Onderwij s dat zich aanpast aan de behoefte van ieders stand, is
voor verreweg de meesten de grootste zegen. Wanneer
men de vakscholen der werkmanskinderen een ingenieursachtig aanzien geeft, om hen wijs to waken dat zij zoo
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ongeveer hetzelfde krijgen als de jongeheertjes, doet men
hun een grooten ondienst. Dient de school voor iets anders
dan voor eene harddraverij om punten, dan moet zij schade
lijden, indien de leerlingen in datgene wat zij van huis
mede brengen al to weinig bij elkaar hooren. Ook heeft
het streven naar een onderwijssoort boven zijn stand gegewoonlijk weinig verheffends. Er zijn uitzonderingen en
die zijn het juist die ontdekt en voortgeholpen moeten
worden. Veelal echter is het de 'uiterlijke glans van de
hoogere maafschappelijke positie die aantrekt, veel weer
nog het voordeelige baantj e, of dat wat men meent daarvoor
to moeten houden. Dit is begrijpelijk, dock de geest van
het onderwijs wordt door het toetreden van zulke elementen
er niet beter op en zin voor hoogere g eestesbeschaving is
g eheel jets anders. Vooral in de kringen waar het midruchtigst op een zoogenaamde gelijkheid in onderwijszaken
Wordt aangedrongen, komt alles zeer licht neer op een
rekensom. Hoort maar eens sommige sociaal-democratische
voormannen over Hooger Onderwijs. Zij hebben uitgerekend
hoeveel een minister, wiei zoon aan eene universiteit studeert, uit de staatskas trekt : kosten van het Hooger Onderwijs gedeeld door het aantal studenten : zooveel guldens,
dubbeltj es, centen. Kan het platter ? Ziet men dan overal
slechts een buit die verdeeld moet Worden en Waarover
iedereen been rolt om er een hunk stuk van aan zich to
trekkers?
De democratie, waarin de g eldvorst bovenal zijn koninkrij k
g evestigd heeft, dat is de machtigste die de wereld ooit
aanschouwd heeft, de Noord-Amerikaansche TJnie. Wij
weten echter maar al to goed dat hartelooze geldzucht en
plompe stofvergoding niet tot het westelij ke wereldhalfrond
beperkt zijn. Al groeit zulk een kwaad gemakkelij k met
de democratie op, het spreekt Wel van zelf dat deze er
niet de eigenlijke oorzaak van is. Ook hebben wij pier niet
na to gaan waaraan dit dan wel zijn ontstaan to danken
heeft. Slechts wil ik er op wijzen dat het socialisme uit
zijn aard wel het allerminst geschikt is om het to keeren.
Dat het sociialisme niet zijn goeden invloed heeft, evenals
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de gansche democratie, wie zal het ontkennen ? Zonder
twijfel dankt het zijn opkomst voor een deel ook aan de
edelste gevoelens van het menschelijk bem.oed. De groote
macht echter waarmee de massa voortbewogen wordt, het
is blinde zelfzueht en eigenbaat, 1 ) het is de leer dat stoffelijke voorspoed het hoogste goed is, en in zooverre is het
socialisme den van zin met het kapitalisme dat het bestrijdt.
Het praktisch materialisme is eene zonde van alle rangen
en standen, buiten twijfel van den eenen meer dan van
den anderen, van den lageren niet in de geringste mate, al
is zij daar het best to verschoonen. Hoe kan men nog
twijfelen dat eene verschrikkelijke macht ooze gansche beschaving bedreigt ' Een klein heldenvolk heeft er den strijd
tegen aangebonden. Het moest Bien opgeven ; men liet
het alleen staan. Geene regeering heeft een oogenblik zich
verroerd. De tijden Coen, naast die van het stoffelijk belang,
ook drijfveeren van hooger orde de politiek bewogen,
schijnen voorgoed voorbij. Maar de volken, zij hebben zich
aan hunne regeeringen geergerd. Het zal nog moeten
blijken of die ergernis iets beteekent. Zoo ja, dan is een
betere toekomst in aantocht. Heeft men echter bij die
ergernis eenig zelfverwijt ? Gevoelt men niet dat de regeeringen in een richting gedreven zijn die de algemeene geest
aangaf en hebben aan dien algemeenen geest de volken
niet de grootste schuld ? Op eenmaal willen zij nu eene
gansch anderen leant nit. Is het wonder dat de regeeringen
van zulke opwellingen niet veel notitie nemen ? Men volgt
een gedrag slijn als bij onderlin ge stilzwij g ende overeenkomst ; de geheele politiek is op een bepaalde leest geschoeid. Nu op eenmaal iets anders ? Men voegt zich
naar de algemeene denkwij ze, doch niet als een weerhaan
naar den windvlaag. Reeds door de wet der inertie zet de
eens aangevangen beweging zich voort. Is de kans ook
1) Volgens het verslag in de dagbladen beval een onzer democratische
voormannen laatst een ander als kamerlid aan, omdat hij zoo geschikt was
om „voor de democratie, het yolk [de begripsgod en fetisch dus naast
elkaar] er van to halen wat er van to halen is " . De uitdrukking is in
ieder geval klassiek. „Er " is dan het algemeen belang.
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niet groot dat de boosheid spoedig bedaart P Als het kwaad
maar gesehied is, wie spreekt er dan nog over P En werkeljjk het schijnt reeds dat de stroom die een oogenblik
kenterde, weer rustig zijn gang wil gaan en in den grond
der zaak niet slechte menschen zich weder kalmpjes door
hem zullen laten verder voeren.
Is er waarlijk zooveel reden om een loflied to zingen
op onzen tijd P Wij rijden in tuf-tufs, spreken door de telephoons, telegrapheeren zonder draad. Zijn er dan werkelijk
Been zedelijke voorwaarden meer voor den vooruitgang P
Wij erkennen het gaarne, ontzachlijk zijn do voordeelen
die de ontdekkiugen der wetensehap aaii onzen tijd geschonken hebben. De wereld van verkeer, Handel, bedrijf
onderging eene waarschijnlijk dieper ingrijpende hersehepping
dan in de dagen van Columbus en Vasco de Gana.
Gelukkig verdwjjnt ook zelfs order het rusteloos najagen
van rijkdorn hot goede in de mensche1jke natuur niet geheel; reusachtige rijkdommen in enkele hander kuniien ook
wel eens tot zegen verstrekken. Over het geheel echter
heeft het hoogere geestesleven van onzen materialistisehen
tijdgeest het erg ste to duchten. Geidmannen geven zeker
vaak milioenen weg voor wetenschap. wel zeker, zij bouwen
ook wel ens eon kerkje. Pooh wat baat ons dat als het
hoogste wat wij bezitten ons ontroofd wordt P Had d u
Bo is B e y in o u d niet volkomen gelijk toen hij reeds voor
vijf en twintig j aren waarschuwde voor de groote gevaren
die onze edelste beschaving to duchten heft van hot Âmericanisme P
De overlading is - dit zagen wij duidelijk, - bij slot
van rekening slechts een symptoom van eene algemeene
kwaal en deze wordt door de machtigste invloeden van
onzen tijd in do hand gewerkt. Is het nu werkeiijk Been
dwaasheid tegen zulk een stroom in to roeien P Ons yolk,
ooze kinderen hebben de grootste behoefte anders opgevoed
en anders onderwezen to worden; het stoffelijk en geestelijk
welzijn onzer natie staat op het spel. Maar Loch ingrijpende
verbetering wordt door geweldige machten buiten ons on-
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mogelijk gemaakt. Zullen wij nu de handen maar Diet in
den schoot leggen ?
En werkelijk, Kier ontmoeten wij die groote dwaling
van onzen tijd, die zoo overal in ons geestelijk leven voor
den dag treedt, al weder. Want, vie zou het gelooven ?
ook onze tijd heeft hare dwalingen zoo goed als iedere
andere. Men gelooft dan of beweert to gelooven aan een
natuurdrang van den vooruitgang. 't Is of wij iets worden
geheel buiten ons om. Er wordt eene zekere fatalistischestemming in de atmospheer gebracht, die de kracht tot
handelen verzwakt. Onophoudelijk wordt het ons voorgepreekt : dit of dat is onvermijdelijk, al wilt ge het niet,
het komt toch. Nu, dat wij menschen Diet almachtig zijn,
dat er heel wat gebeurt tegen onzen zin, dat er een zekere
voortgang nit het verleden tot het heden, in menig g opzicht
ook een bepaalde ontwikkeling valt waar to nemen, wij
hooren het waarlij k nu niet voor het eerst. Maar hebben
wij bijv. ons nu daarom, zooals sours van ons geeischt
wordt, blindelings zonder onderzoek aan elk nieuw hervormingsvoorstel als aan een soort van natuurnoodwendigheid
to onderwerpen ? Men slaat in den laatsten tijd nog al
Pens veel om zich keen met het woord „determinisme".
Men meent er de „dompers" mee to verschrikken 1) en de
1) Men vergeet daarbij ten eenenmale dat j uist die „dompers " beter
determinist zijn dan men zelf is, want het religieuse determinisme is zeker
niet het minst echte. Men treedt op als historisch materialist. Een yolk
is wat het is, door het brood dat het eet. Een wij e man verandert het
dieet en een yolk wordt anders. Men is zoowat Lombrosiaan, aangeboren
aanleg is alles. Zonder twijfel, ads men met een been ter wereld komt,
kan men niet op twee uit wandelen gaan. Het komt echter voor, dat bijv.
een knap medicus een erfelijken aanleg onschadelijk maakt. Nog eens, wij
zijn beperkte wezens en lang niet almachtig. Is dat nu echter determinisme ? Die wijze man en die medicus zijn dan zeker een soort van voorzienigheidje die het lot of en toe in een ander spoor brengt. Doch ook
waar al die verschillende noodwendigheidjes, die men meent waar to
nemen, blijven wa,t zij zijn, daar liggen ze toch los naast elkaar, wild
dooreen gegooid, als dobbelsteenen, en zoo iets belieft men dan wettelijke
orde to noemen. Laten wij ons yolk toch van al die groote woorden afhelpen. Evengoed als in de dagen van Socrates worden de geesten tegenwoordig door een wijsschijnende sophistiek in de war gebracht.
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„reactionairen" tam to waken. Klaarblijkelijk echter schijnt
determinisme alleen voor zulke lieden to bestaan. Zelf Loch
eischt men voor zich de meest indeterministische vrijheid
van de wereld. Men meent onophoudelij k staat en maatschappij naar de meest plotselinge invallen van het eigen
brein to kunnen vervormen. Men bouwt op, breekt af,
bouwt weer op, breekt weer af. En telkens wanneer men
weer jets klaar heeft, eischt men van ons dat wij voor zulk
een „eisch des tijds" eerbiedig op de knieen zullen vallen.
Die arme ,, j zeren wet van den vooruitgang", zij kan niets
of een hransch minister moet haar aan den gang helpers.
Welnu, wat men zelf voor zich in zulk een overdreven
ruire mate eischt, daaraan hebben alle mensclien behoefte.
Wij kunnen eenvoudig bijna niet handelen, dan in een
zeker bewustzijn dat wij met onze handelingen iets kunnen
uitrichten. Niemand gelooft werkelijk dat al zijn daden
onmiddellijk hulpeloos in een altijd voorstuwenden stroom
afzakken, die door niets wat hij inzwelgt ook maar een
duim nit zijn bedding gebraeht wordt.
En waartoe zouden wij iets dergelijks ook gelooven ?
In de wereldgeschiedenis zien wij de werkingen van tal van
oorzaken nevens elkander, en het initiatief van den enkele,
dat voor ons waarnemingsvermogen altijd iets spontaans
heeft, is daarbij zeer beslist niet een van de zwakste. Dat
er eene groote macht is die al die oorzaken, ook al die
vrij e wilsuitingen weer samenvat, zoodat bij slot van rekening
deze dan toch ook weer niet vrij waxen, wij zijn er innig
van overtuigd, maar het „hoe" is ons volkomen verborgen.
Daarom, laten wij ons niet laten belemmeren door een halfbakken wij sbegeerte, maar ons onbevangen overgeven aan
den heiligen aan.drift onzer natuur om kortweg to doen
wat de hand viudt om to doers, om zelfs een strijd to aanvaarden zonder eerst angstvallig of to wegen hoe de kansen
staan. Wij hebben daarbij het besef van eigen kracht, van
vrijbeid. En toch kan daarmee een gevoel van onvrijheid
zoo eigenaardig verbonden zijn. Het zwakste zijn niet zij
die hun kracht putten uit hoogere kracht, die in hun sterksteu
wil een uitvloeisel zien van hoogeren wil.
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Het is volstrekt niet zeldzaam dat de kracht van
enkelen op het leven van een yolk diep ingrij pt. Het is
volstrekt niet ondenkbaar dat het groote zedelijke kwaad,
dat zijn steun vi ndt in de machtigste rij ken der wereld, bij
slot van rekeniug gekeerd wordt door eerie beweging, die
uitgaat van een enkel, missehien zeer klein yolk en het is
ook in het minst niet dwaas to meenen dat zulk een yolk
ons yolk zou kunnen zijn. Er heerscht Loch order dat
Nederlandsche yolk,
in net gerin.ge mate ook in zijn
lagere kringen, nog zooveel gezond verstand, rechtschapenheid en vroomheid. Onze kleinheid heeft ons vrijwel
behoed voor het eigenlijke imperialisme, dat zielenvergif waardoor een yolk als het Engelsche in dertig jaren tijds zedelijk
zoo sterk is achteruitgegaan; de hoop is niet ijdel dat ooze
koloniale politiek ten slotte geheel worden zal zooals die
van een Christennatie zijn moet. De democratie heeft ook
bij on.s de gebreken die Naar altijd eigen waren, toch treedt
zij p ier minder bedenkelijk op dan elders en komt bedriegt
m jn vaderlandsliefde mij niet, hare beste zijde, oprecht
medegevoel met minder bedeelden, hier bijzonder sterk op
den voorgrond. Ook bij ons heel wat stofvergoding, dock
van een opperheerschappij van het groot kapitaal is hier
geen sprake. De natuurlijke verkeerdheden van het parlementarisme en het verkiezing gsgedoe zijn ook ons niet
onbekend, dock is alles hier heilig bij hetgeen buiten onze
grenzen voorvalt. Ook de Nederlandsche dagbladpers heeft
hare verkeerde invloeden en leelijke karaktertrekken en
lijkt in dat opzicht op iedere andere. Toch hebben wij
alle reden om trotsch op Naar to zijn. Is zij wellicht de
meest onaf hankelijke en eerlijke der wereld P Zij, die behoefte hebben aan politieke herrie, spreken veel van de
geringe staatkundige ontwikkeling van ons yolk. De verschijnselen echter die ik daar opnoemde, bewijzen welk
eerie ; ezonde zedelijke kracht er nog in dat yolk schuilt.
wij kunnen groot zijn door welvaart, groot bovenal door
een hoog edel geestesleven, en dan zal eerie gezonde volksgeest als van zelf zich gaan afspiegelen in eerie verstandige
en waarlijk opbouwende volksopvoeding. Wij kunnen een
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toonbeeld zijn voor alle volken der aarde. Dat zij ons
i.mperialisme.
Is zulk een zelfvertrouwen niet sterk overdreven ? Ziet,
een klein yolk van onzen stam doolt, half uitgemoord, rond
tusschen de puinhoopeu van zijn vroegere welvaart, het
leeft onder den onmiddellijken druk van een gewetenloozen
veroveraar en toch het gelooft, het gelooft aan zijn God
en aan zich zelf, het gelooft aan zijn toekomst ook door
opvoeding en wetenschap.
Leiden, 3 Oct. 1902.

ONZE LEESTAFEL.
Is. V o gels. S. J. Profess or to Maastricht. Vraagstukken der zielkunde. Onstoffelijkheid en onsterfelijkheid.
Amsterdam. C. L. van L a n g e n h u y s e n, 1902.
Het is opmerkelijk, hoe goed de Thomisten in ons vaderland
op de hoogte zijn van wat buiten hun kring gedacht en geschreven
wordt. De geleerde JezuItenpater Is. V o g e is citeert in bovengenoemd „superiorum permissu" uitgegeven boek : V a n 't H off,
Dyserinek, Pouillee, Opzoomer, Pfleiderer, Van der
W ij c k. Z i eh en, Lang e den geschiedschrij ver van het materialisme,
van Biervliet hoogleeraar to Gent, Ed. von Hartmann,
Tie 1 e, van D ij k's M a e t e r l i n c k enz. Ik geloof to mogen
beweren, dat de Catholieke geleerden nieuwsgieriger zijn naar wat
er van Protestantsche zijde gezegd wordt dan omgekeerd. Toch
verdient een boek als dat van den Professor aan het Jezuitencollege to Maastricht wel gelezen to worden, al ware het. maar
alleen, omdat wat door hem geleeraard wordt geen bloot individueele wijsheid is, niet de persoonlijke meening van iemand, die het
recht heeft met de ivallen van zijn eigen vernuft voor den dag
to komen en des noods op eigen hand een dwaas to zijn, maar de
vrucht van langdurig en zorgvuldig nadenken eener geestelijke
orde, die steeds knappe koppen in haar midden heeft geteld en
door de eenparigheid van Naar onderwijs een onberekenbaren invloed
uitoefent.
Uit het voorafgaande behoort men niet of to leiden, dat er
geen versehillende stroomingen in de catholieke wereid bestaan.
Vergelij king tusschen het geschrift van Prof. V o gels en dat van
Ho f r a a d P e r n t e r, hetwelk in een vorig hummer pier werd aangekondigd, doet ons het tegendeel zien.
Op bl. 55 zegt de heer Vogel s: „Ziedaar de stellingen der
onsterfelijkheid bewezen zoowel voor atkersten als voor belijders van
den waren God". Hoe de bewijsvoering luidt, welke tot deze conclusie voert, willen we thans in het midden laten ; alleen wensch
ik op to merken, dat de schrij ver bij zijn betoog voor „wenschen
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en postulaten des gemoeds" opzettelijk doof is gebleven en „uit.sluitend naar de stem der rede" zegt geluisterd to hebben.
Prof. P e r n t e r daarentegen is van oordeel, dat de bewijzen
voor de zoogenaamd natuurlijke waarheden van den godsdienst niet
stringent zijn, maar hare noodzakelijke aanvulling vinden in den
wensch en de behoefte om to gelooven.
Hier is een groot verschil tusschen den aanhanger der School
en hem, die meent dat de moderne tij d aan de wij sbegeerte van
T ho m a s is ontgroeid. De eerste eischt, dat, met uitsluiting van
gemoed en wil, de cede onze eenige leidsvrouw zi tot aan den
drempel van het geloof, dat op goddelij ke openbaring en het gezag
der Berk berust. Het spiritualisme en het theisme heeten bij hem
wetenschap ; plichtmatig dus is het enkel argumenten to bezigen,
die tot het intellect zich richten. De Catholiek daarentegen, die
niet in dezelfde mate als de scholasticus aan het verleden gehecht
is, beweert dat zonder behulp van zedelijke begrippen en sentim enten, dat zonder de gezindheid om aan to nemen wat men gelooven moet mu met opgewektheid zijn plichten to kunnen vervullen, het intellect niet in staat is pier een vaste metaphysische
overtuiging to erlangen. Hij oordeelt, dat de logica, die ons enkel
voor contradicties vrijwaart, onvoldoende is, en dat iedere waarheid,
waarbij men leeft, den arbeid en de toestemming der ge/ieele ziel
vereischt.
Ik heb pier enkel de heeren V o g e 1 s en P e r n t e r aan
elkander overgesteld. Natuurlijk is het mogelijk meer nameu to
noemen. Het vaderland van C h a t e a u b r i a n d geeft ons thans
B r u n e t i e r e to aanschouwen, die, sedert zijn bekeering, zich als
heftig anti-rationalist doet kennen ; schering en inslag van zijne
welsprekende pleidooien is een beroep op het gemoed en den wil ;
de pogingen der rede en van het wetenschappelijk onderzoek om
ons aan die waarheden to helpen, Welke de mensch voor zijn leven
noodig heeft, zijn volgens hem op een treurig en volledig bankroet
uitgeloopen.
De strijd loopt niet enkel over de vraag of een zuiver rationeele metaphysica al dan niet mogelijk is. lit de geschriften van
anti-scholastici, die nogtans trouwe zonen der kerk zijn, blijkt, dat
hij zich tot verschillende andere hoogst gewichtige onderwerpen
uitstrekt. Zoo wordt door hen, die met het Thomisme geen vrede
hebben, een leer der kennis verkondigd, welke aan het geijkte
realisme vij andig overstaat. De geest, zoo heet het, staat niet in
rechtstreeksch verkeer met de werkelijkheid, maar enkel met zijn
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eigen gewaarwordingen, voorstellingen en gedachten. Terwijl wij
ons inbeelden to midden van een wereld van vreemde dingen rood
to wandelen, verlaten wij in werkelijkheid niet ons eigen huis.
In de schatting der Thomisten is zulk een beschouwing door en
door valsch. Zij leeren, dat wij door ooze gewaarwordingen niet
alleen ons zelve, maar ook onmiddellijk de Bingen buiten ons kennen.
We moeten het als onbetwistbare grondwaarheid erkennen, dat,
als wij de zon zien, dat lichaam wel degelij k aan den hemel staat,
en dat, als wij het gevoel hebben ons hoofd to stooten, er inderdaad een hard voorwerp tegen aan gebonsd heeft. Gaan wij van
de onzinnige onderstelling uit, dat wij to midden van een wereld
van schaduwen en schimmen leven, dan is geen redeneering bij
machte ons vervolgens to overtuigen, dat er iets weer is dan een
wergild van droomgestalten. Immers, het baat niet to zeggen, dat,
al zijn ons enkel de feiten van ons eigen bewustzijn, innerlijke
toestanden, rechtstreeks gegeven, de erkenning van een buitenwereld noodzakelijke gevolgtrekking is uit den aard dier innerlijke
feiten. Men kan daarop antwoorden, dat die noodzakelijkheid een
subj ectieven oorsprong en dus geen obj ectieve waarde heeft. Het
eenige gezonde is het realisme onmiddellijke, evidence waarheid to
noemen.
Om die reden keurt pater V o g e is idealisme, phaenomenalisme,
immanence philosophic, hoe men het ook noemen moge, zoo scherp
mogelij k of en lucht hij zij n verontwaardiging tegen Op z o o m e r,
die, schoon zelf realist zijnde, indertijd „diepzinnige denkers" als
Berkeley en F i c h t e tegen den schijn „belachelijke stellingen"
verkondigd to hebben, in bescherming nam.
De heer Vogel s is intransigent. Van de idealisten zegt hij,
dat „zij hun gezond verstand niet willen gebruiken, zich niet willen
gewonnen geven, wijl zij aan vooroordeelen en eenmaal aangenomen
theorieen, tegen alle recht en reden, stijfhoofdig vasthouden". Van
de naturalisten, die de onsterfelijkheid der ziel loochenen, zegt hij
hetzelfde. „ Wil iemand zich niet laten overtuigen, dan baat geen
argumentenkracht. Doch let wel, doordat een groep onredelijk
handelende menschen twijfel blijft voeden, immer andere bewijzen
vraagt dan die gegeven worden. verliest een bewij s niets, volstrekt
nets van zij n obj ectieve waarde. Kracht en waarde van een bewij s
worden uitsluitend bepaald door de logica, vermeerderen noch verminderen met het winners of verbeuren van de gunst der menschen".
Dit laatste is onbetwistbaar. En even zeker is het, dat prof.
V o g e 15 een goed stilist, daarenboven een helder denker is. Gelijk
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zijne twee vorige boeken, aan „vraagstukken der zielkunde" gewijd,
waag ik het ook deze zijne laatste pennevrucht lezenswaard to
V. B. W.
noemen.
Prof. Dr. K. Ku i p e r: Het Hellenisme Ode Aflevering :
Pergamum. (Geestelijke Voorouders. Studien over onze Beschaving door A. P i e r s o n.) Haarlem H. D. T j e e n k
Willink en Zoon.
Dit boek over het „Versailles der oudheid", zooals de residentie
der Attaliden door Dr. Ku i p e r snedig wordt genoemd, zal ied er
heschaafd Nederlander, hetzij vrouw of man, met genoegen lezen.
Gedachtig aan de hestemming van het groote, door A. P i e r s o n
onvoltooid achtergelaten werk, hetwelk ons onze geestelijke voorouders zon schilderen. heantwoordt Dr. K u i p e r in drie opeenvolgende hoofdstukken deze vragen : Wat dankt onze beschaving
aan de Pergameensche vorsten ? Wat aan de Pergameensche letterkunde Wat aan de Pergameexlsche kunst
In het eerste hoofdstuk wordt op glasheldere wijze betoogd,
dat de vraag of het Oostersch-Aziatisch dan wel het WesterschHellenistisch element heerschen zou over de landen, uit welke later
de Christelijke beschaving is voortgesproten, voor een niet gering
deel door de politiek en het zwaard der Attaliden is beslist geworden. Dr. K u i p e r gewaagt van de vriendschap dier vorsten
voor Hellas, in 't bizonder voor Athene, de stad der steden, en voor
de wijsgeeren der akademie. Met ingenomenheid vertelt hij van
het reine en gelukkige familieleven dier Vorsten in een tijd, die
elders, in Antiochie, in Alexandria, paleisrevoluties en favorietenheerschappij to aanschouwen gaf. Hij spreekt van hun idealisme,
dat zich zelf bewust tot taak stelde de Hellenistische beschaving to
redden en to ontwikkelen, van hun overwinningen op de woeste
Galliers en van de door hen gesteunde bezetting van Hellas door
Rome, welke beide middelen waren om het zoo even genoemde
doel to verwerkelijken.
In zijn tweede hoofdstuk toont Dr. K u i p e r aan, dat de traditien van Attica met goed gevolg op letterkundig gebied door
Pergamum zijn voortgezet en ontwikkeld. De figuren, geteekend
door A n t i g o n u s van Euboea, den beeldhouwer-literator, die
aan het hof van Attalus heeft gewerkt, zijn de eerste voorbeelden
van een werkelij k literarisch portret. In de plastische zoowel als
in de literaire kunst zochten de oudere Grieken niet in de eerste
plaats het individueele. Ook The op hr as t us geeft ons nog enkel
0. E. 11 12

61

970
typen to aanschouwen van den pedant, van den lomperd, van den
bekrompene enz. Maar de portretten, die A n t i g o n u s van wijsgeeren als Polemon, Crates, Grantor, Arcesilaus to aanschouwen geeft, zijn, voor zoover we met behulp van de tot ons
gekomen fragmenten kunnen oordeelen, schilderingen van levende
personen. Aan zij ne kunst is het to danken, dat de wij sgeeren der
akademie voor ons hun zuiver Attisch voorko^nen hebben bewaard
P o 1 e m o n van Ilios toont ons het karakter der Pergameensche
wetenschap in tegenstelling met het Alexandrinisme. wel reikt
deze belangstellende en wetenschappijke reiziger niet tot aan de
schouders van E r a to s t h e n e s, die zich ten taak stelde H o m e r u s
nit H o m e r us alleen to verklaren, maar Loch moet erkend worden,
dat P o 1 e m o n terecht de archaeologische methode aan die van
Alex and r i e's grooten philoloog overstelde. Als A polio in de
Ilias bij priester C h r y s e s „S m in t h e u s"heet, zegt de Alexandrijnsche
school: er moet dus in het land van Troj e een stadj e Sminthe zijn
geweest. Doch P o 1 e m on antwoordt : „het geheele land van Ilios
heb ik doorgereisd, maar van Sminthe geen spoor gevonden".
Tegen de futiele leugens der ziekelijk piquante biografen laat P o lem o n de steenen in zijn reisbeschrijving spreken en met een glimlach op de lippen roemt hij het Athene van A 1 e x a n d e r „als zeer
zorgvuldig in alles wat den eeredienst betreft", gelijk P a u 1 u s die
stad later „allezins als overgodsdienstig" bestempelt. Zoo geeft
H e r a c ii t e s stadsgezichten en landbeschrijvingen, onder welke die
van Athene, Boeotie en Tanagra bij uitstek boeiend en levendig zijn.
De belangstelling in het individueele, welke het Hellenisme
kenmerkt in kunst en literatuur beiden, de nauwkeurigheid door
beeldhouwers van Rhodus en vooral van Pergamum aan de uitbeelding van Gallier-koppen, Germanen, Negers besteed, heeft den
grond gelegd tot de Romeinsche kunst van het portret. Van Attalus' wijgeschenken vermeldt Dr. K u i p e r met gerechtvaardigde
voorliefde den stervenden Gallier. „Deze j onge barbaar, zegt hij,
weigert to sterven, tot in zijn laatste oogenblik; hij heft zich omhoog op zijn rechter arm, hij trekt zijn rechter been samen onder
het lichaam, om zoo de schrijnende spanning to verminderen van de
rechterborst, gescheurd door de wonde, waaruit het levee wegvloeit.
Ziedaar de beweging, Welke de geheele figuur beheerscht. Die moet
ons in de eerste plaats treffen, en eerst daarna zullen wij opmerken
hoe de dood gaat door dien matten rug en die gespierde, slanke
beenen ; eerst dan begrijpen wij den norschen wanhoopstrek in dit
gelaat van barbaarsche schoonheid". Hier blijkt, dat de oorlogen
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met de barbaren het oog der Hellenen geopend hadden voor een
schoonheid, die lag buiten de grenzen der I[elleensehe harmonie.
Want vroeger werden de barbaren enkel door hun kleeding aangeduid.
Vooral is Dr. K u i p e r breedvoerig in zijne beschrijving van
Eumenes' Zeus-altaar, en terecht, daar het hier alleen volkomen
zeker is, dat wij to maken hebben met eene to Pergamum geboren
kunst. Zoowel de veroveringen der Attaliden als hun onuitputtelij ke
koopkracht, Welke laatste daarvan een gevolg was, dat P h ii e t a e r u s,
de ontrouwe schatmeester van Lysirnachus, de stichter der dynastie,
zich den schat van ruim twintig millioen gulden had toegeeigend,
in den burg van Pergamum opgestapeld, brachten veel naar die stad,
dat niet als type van inheemsche kunst kon gelden. De schoonste
fragmei±ten van statuaire kunst. to Pergamum opgegraven, vertoonen
een onmiskenbaar Attisch karakter. Maar het groote altaar van
Zeus, dat in omvang een tempel was en door de Apocalypse „troon
des Satans" wordt genoemd, is zuiver Pergameensch. De fries
schildert ons den strijd der Goden en Giganten, waarvan de sage
als een rommelende donder door oud-Griekenlands poezie en kunst
dreunt. Het altaar is aan Zeus Soter, den Redder, gewij d en
was bestemd als gedenkteeken van de zegepraal, behaald door
A t t a 1 u s S o t e r over den „Gallischen Ares, die geen wetten kept"
en tot op diens tijd de Hellenistisehe beschaving met den ondergang dreigde. Uit honderde fragmenten opgebouwd door de
Duitsche archa,eologen, staat dat altaar thans in het PergamumMuseum to Berlijn. De godengestalten, die boven de Acropolis van
Athene troonden in de majesteit van een Olympisch niets-doen,
zijn hier, waar de triomf van Hell as over de barbaren moest
worden gesymboliseerd, gemengd in het strij dgewoel. Bij den
eersten aanblik moge het tooneel op den toeschouwer verbijsterend
werken, maar bij nauwkeuriger bestudeering bespeurt men, dat het
geheel in onderling ' verbonden hoofdgroepen is afgedeeld, bij iedere
van welke weer samenhangende ondergroepen zijn to onderscheiden.
Dr. K u i p e r toont aan, dat deze compositie al hare voorgangsters
in de moeielijke kunst der rangschikking verre voorbij streeft. Hij
vestigt onze aandacht op de pathetische schildering van de honderdvoudige verschrikking des doods, hier gegeven. Vooral legt hij er
nadruk op, dat hier de kunst zich door zelf beperking en een zeker
streven naar soberheid onderscheidt. „Het effectbej ag der theatrale groep van Laocoon, de woeste opeenstapeling der figurers van
den Farnesischen Stier zijn aan Pergamum vreemd." Toch geeft
het altaar ons echt Hellenistische kunst to aanschouwen, die aandoeningen wil wekken.
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Zoo heeft de stad der Attaliden op hare wijze het licht der
Helleensehe besehaving voor den ondergang behoed „om straks.
aan Rome, erfgename en schatbewaarster van Hellas' geestesleven,
de fakkel over to reiken". Maar tevens heeft ze aan de Grieksche
besehaving nieuwe, eigen trekkers toegevoegd.
Dat is de reden waarom Dr. K u i p e r niet aan Rhodus „het
Venetie van den ouden tij d," niet aan Smyrna, niet aan Magnesia,
maar aan Pergamum een zelfstandige plaats in de gesehiedenis.
onzer besehaving heeft toegekend. „De weg van Griekenland naar
Rome loopt over Pergamum".
Naar den uiterlijken norm is het boek van Dr. K u i p e r eene
trouwe voortzetting van den arbeid van Dr. P i e r s o n. Imm ers
wat velen met mij zullen betreuren, nergens worden aan den voet
der bladzijden noten gevonden, welke den belangstellenden lezer, zoo
hij Grieksch verstaat, genot zouden kunnen verschaffen . Van de
groote geleerdheid, welke noodig is om zulke boeken to schrijven.
als die aan onze geestelijke voorouders gewijd, wordt evenzeer door
Prof. K u i p e r als door P i e r s o n niets uitgestald. De taal van.
den schrijver is die, welke in een salon tot een beschaafde dame
wordt gesproken. En daarom had men mogen verwachten, dat het
Hollandsch aequivalent van woorden als phrourarch, periegese,.
akribie, niet verzwegen ware.
V. D. W.
Dr. C. B. H y 1 k e m a. Reformateurs. Geschiedkundige
studien over de Godsdienstige Bewegingen uit de nadagen
der Gouden Eeuw. Eerste stuk 1900. Tweede stuk 1902.
Haarlem. H. D. Tj eenk Willink en Zn.
Had de Prediker er ons niet reeds op geprepareerd dat er
niets zoo oud is als het nieuwe, en had de historie ons het: „alles..
sehan dagewesen" niet telkens op de lippen gelegd, dan zou ten
overvloede dit boek het kunnen doen. Want ook dit boek weet,,
evenals ooze tij d, veel to verhalen van rationalisme en pantheisme,
weerloosheid en ascetisme, theosophie, occultisme en mysticisme, .
maar verplaatst ons daartoe een paar eeuwen terug, in de nadagen
onzer Gouden Eeuw. Daardoor is het in twee opzichten belangrijk.
Vooreerst kan het, door den blik to vestigen op vroegere, dergelijke
stroomingen, van nut zij n tot het bekomen eener zuivere appreciatie
van die tegenwoordige, religieuze stroomingen ; en ten tweede doet
het zien, hoe het land van hooggaande politieke, oeconomische en
kerkelijke strevingen, de Vrije Republiek der Nederlanden, ook in
die dagen het paradijs was voor alle vrijere geesten uit gansch
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:Europa, zoodat, gelijk Dr. H y 1 k e m a terechi opmerkt naar aanleiding van den reformateur G i c h t e 1: „het een bewij s is voor het
hooge peil van Amsterdam's geestelijk levee in dien tijd, dat deze
zoekende ziel, in de bakermat van het Bohmisme geboren en getogen,
naar Amsterdam moest komen om B o h m e to vinden." (II hi. 417).
Het is bier niet de plaats ook maar een kort relaas van
al die uiteenloopende reformateurs-meeningen to geven. Een enkel
voorbeeld mogen volgende vragen en antwoorden, van een zekeren
C a r e 1 C a t s, geven : „Bent gij gedoopt ? — Ja, en werde nog
geerne gedoopt. — Waarmede ? — Met water, 't welck de beweginge des Geestes Gods uyt onse herten door onse oogen drijft
d.w.z. door tranen) en in sijn liefde ons inlijft. — Houdt gij het
Avondmaal cook :? -- Ja:, dikmael. -- In wat Gemeente ? — In Gods
(iemeente. — Waar is die? -- Is sij in cans niet, soo sijn wij in
ha er niet. --- Wat hoot ghij van Christi Lichaem? Wat is sijn
Vleesch en Bloet ? --- Christi vleesch is een bestendig lijdende gedult. Christi bloet is een goddelijeke, werkende levende liefde.
Waer dit vleesch in gedult beseten wort en dit Bloet in liefde
! aeft, d aer is de ware communicatie en Gemeenschap des waren
Lichaems Jesu Christi... Godes substants en goede aert komt in
ons niet sonder Transsubstantie of ondergank van onsen boosen aert."
'II hi. 133). Of dit woord van B our i g n on: „de Theologie is uitgevonden door den duivel, om allerlei soorten van zonde to rechtvaardigen" (II hi. 172). Of dit oordeel van Dr. H y 1 k e m a:
„Zoo liet de vereering jegens de Schrift onaangetast bet eigen
inzicht, bij de Quakers gewoonlijk „Licht", bij de Collegianten
„Conscientie" (ten opzichte van de moraal) of „Rede" (ten opzichte
van de leer) genoemd. Alleen aan vat men zelf begreep en gevoelde
werd bindende kracht toegekend. Kerkelijke ootxnoedigheid mocht
zichzelf verkleinen met de bewering, dat de mensch buiten eenig
gezag om de waarheid niet vermocht to kennen, dat de rede verdorven, de H. Geest buiten de kerk verloren was — de nieuwe
vroomheid had het rijke besef, dat de mensch Licht, Rede, Heiligen
'Geest, Consclentie van nature bezat en deze, voorzoover ze bij Adams
val verduisterd waren, zeif, buiten de kerk om herstellen kon.
Hoever gevoelde zij zich als machthebbende niet verheven boven
de Schriftgeleerden !" (II hi. 150.)
Vergis ik mij niet dan is het doel van Dr. H y 1 k e m a tweeledig geweest; vooreerst met zijn boek een band to vlechten tusschen de over deze reformateurs bestaande monografieen van v a n
:S 1 e e, B 1 an p o t t e n C a t e e.a. ; en ten tweede een korte proeve
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van een appreciatie dier bewegingen to geven. In het eerste is hij
mi. wel geslaagd, hoewel het mij een gewaagd stuk blijft S p i n o z a.
ook onder deze reformateurs op to nemen, en des schrijvers vlijtig verzamelen van materiaal hem pier wel eens parten heeft gespeeld; want
als twee of drie dwazen wat theologische nonsens hebben uitgekraamd,
behoeft die toch niet vereeuwigd to worden in zulk breed opgezet
en royaal uitgegeven boek als dit ? In het tweede is hij mijns
inziens niet bizonder gelukkig geweest. Ik weet wel hij heeft in
de eerste plaats feiten willen geven — en als zoodanig heeft zijn
werk groote waarde, naar ik meen maar hij tracht Loch ook
telkens die feiten onder een gemeenschappelijken noerner scam to
brengen, lets wat misschien niet de sympathie heeft der rnannen
van „de wetensehap om de wetenschap", maar wat daarentegen mij
het aantrekkelijke schijnt dozer studien. Dat hij in zijn betoog telkens in 't voorbijgaan wijst op soortgelijke, hedendaagsche ver
schijnselen verhoogt m i. de waarde van zijn werk. Maar nu m is
ik bij den schrijver de zekerheid, Welke die gemeenschappelijke
noemer is. Zegt hij op 't einde : „kortom, de reformatie-beweging
anticipeerde niet slechts allerlei wat in de 18e en in het begin der
19e eeuw door den geest van den nieuwen tijd naar voren werd
gebracht : de zoowel rationalistische als mystieke geringschatting
van de rechtzinnigheid, het bij de Fransche omwenteling in verschillende constituties neergelegde beginsel van gelijkheid aller
kerken voor de wet, de door L e s s i n g's Nathan geIllusteerde idee
van een Christendom buiten Christus, S c h 1 e i e r m a c h e r' s innerlijke religie — zij was zelfs het prototype van het hedendaagsche
modernisme" (II bl. 478), dan schijnt mij dat meer een confuse
optelling van alles behalve homogene verschijnselen dan een preciese
waardeering dezer beweging. Zegt hij ook van de Reformateurs „zij
voor het eerst hebben in het kerkelijk gezag een onherstelbare
breuk geslagen" (II bl. 202), dan is men geneigd van deze Reformateurs to appelleeren op de Reformatoren, zoo men niet wil teruggaan naar de Catharen en de Middeleeuwsche secten.
Waarom Loch heeft de schrijver zich maar niet gehouden aan
zijn eigen woord (I hi. 226) dat hij in doze beweging ziet den
ouden strijd tusschen individualisme en traditionalisme ?
Gezag en Vrijheid dat is het probleem waarin doze studio ons
plaatst, eon probleem reeds aanhangig gemaakt sinds do Secte
optrad tegen de Kerk. Oud en altijd nieuw blijft het. En ook in
de Serk is dit doorgemaakt door een P a u 1 u s, eon A u g u s t in e s,
eon L u the r. Hoe kwamen doze Vrijheidsmannen op voor de
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Autoriteit en hoe streden deze Autoriteitsmannen voor de Vrijheid !
En dit laatste vaak door van de ketters veel over to nemen. Want
de kerk kan de ketters en de ketters kunnen de kerk niet missen.
Zij steunen elkander, vaak door elkander to bestrijden. Zoo krijgt
die strijd lets geeleveerds. Het is een strijd uit liefde tot de waarheid. Een slotbeschouwing in dezen zin ware m.i. meer in overeenstemming met deze breede studie, die nu tamelijk wel doodloopt
in een verheerlijking van het evolutionisme.
G. F. H.
L. S i m on s. Studies over V on d e 1's „Gysbreght" en
over „Nationaal Leven", 1891-1902. Dc E r v e n F. B o h n,
Haarlem 1902.
Dat is een uitnemende gedachte geweest van schrijver en
nitgevers deze studies op nieuw uit to geven. Want het zijn
herdrukken ; de eerste van „Een studie - inleiding tot de Staat uitgave van J o o s t v a n d e n V o n d e 1 's „Gij sbreght van
Aemstel" verschenen in 1893 bij IL) e E r v e n B o h n; de volgende
van opstellen in tijdschriften en weekbladen. Het eerste stuk is
alleraardigst geschreven in den toon van V on de 1's dagen. Soms
zet men wel Bens een vraagteeken — zoo by . ik bij 't woord :
(dit) was hem mooier dan" (hi. 5) waar me dunkt ,,schooner dan"
beter ware geweest — maar over 't geheel is dit van veel Vondelkennis getuigende stalk een der beste lofredenen op den Prins der
dichteren, die ik ooit las.
En hoe frisch zijn die: Studies over „Nationaal Leven"! Welk
een kennis van 't Engelsche volkskarakter en van Engelsche
literatuur spreekt hier onbevangen. Prachtig zijn de typeeringen
van High Church en Vrij e Kerk en snedig zijn opmerkingen over
de politieke en econoznische toestanden. Fijn zegt hij : „drie kwart
der Engelschen behooren tot de groep van hen, die buiten hun
grenzen niets goeds vinden. Drie kwart der Hollanders behooren
tot de andere groep -- die buiten hun land alles veel beter yinden!" en keurig zoekt hij hier een uitweg (bl. 94).
Niet minder zijn vooral zijn studies over de Vlamingen. Wij
zijn hier in de congressen-sfeer, maar hierin weet deze journalist
betere dingen op to merken en to zeggen dan vele zijner collega's.
Trouwens de schrijver is een journalist — die in menig opzicht
een gelukkige uitzondering is. Hij kept dieper indrukken en
waarheden dan die van een dag. En zijn klacht dat journalist-zijn
ten onzent ,,niet alleen gedachten en denkbeelden, maar ook stijl
en taal vreet" (bl. 105) is op hem tot nog toe niet van toepassing.
G. F. H.

9 7 6 --A r 1101 d flu is m a n. Goud. Tooneelspel in 4 Bedrijven,
--- Amsterdam. G e b r s. K o s t e r, 1902.
Een onbeholpen stuk werk. Vier tafereelen, die vier episodes
geven uit het leven eerst van een j ong meisj e, dat weigert to
trouwen met een Naar opgedrongen „knul", dan toch dit Neer
trouwt (waarom, blijkt niet!) en ongelukkig met hem is, omdat hij
leeft voor zijn zaken, zij voor de kunst. Slot: terwijl de man beneden een feest geeft, vergiftigt de vrouw boven zich. Rideau! -Dit gruwelijk huwelijksdrama zoo schetsmatig mogelijk, met zoo
min mogelijk zielkundige ontleding, afgeroffeld in even veertig korte
bladzij den van onbelangrij ke gesprekken.... !
Maar er zijn compensaties overal. Ook Kier. Wat de psychologie to kort komt, wordt vergoed door de gecursiveerde beschrijving der tooneelen. In de huiskamer van het eerste bedrijf vindt
men: „resten van een koffletafel, brood, melk, kof'fie, brandend lichtje".
Hoe fij n gevoeld, niet waar ? Het lichtj e brandt nog. In het vierde
bedrijf, als de vrouw boven haar wanhoopsdaad volvoert, leest men
in de beschrijving der feestzaal : „De kaarsen, die op den schoorsteen
naast den spiegel branden, nemen sneer en meer a f, men ziet ze opbranden" (sic!). Wie gevoelt niet de symboliek ? Sunt lacri',nae
rerun! En wanneer de dronken echtgenoot zijn vrouw dood boven
gevonden heeft en in de feestzaal terugkeert, z' n de kaarsen opgebrand; alleen op to fel Brandt er nog een. En de oogen van den man
riehten zich „op 't flikkerend pitje in den hals van de flesch" !
Wie zulke fijne trekj es geen voldoende vergoeding acht voor
de al to magere psychologie, moet dit tooneelspel maar ongelezen
laten. Hij behoeft er dan tevens zich niet over to verbazen dat
de heeren op het bal „in smoking" gekleed zijn en dat tij dens de
champagne-orgie in het slotbedrijf „een gegalonneerde knecht onbewegelijlL net een servet over den sciaouder bij 't koelvat staat" i i !
H. S.
Henri B or el. Levenshonger. (Eene Studie). L. J.
V e en, Amsterdam, z. j.
Van dit boek kan men zich met enkele woorden afmaken, en
wie dat doet heeft zeker geen ongelijk. Een criticus, die deze
„studie" in een onzer dagbladen aankondigde, heeft gezegd dat
het boek gevoegelijk den sous-titre zou kunnen voeren : „of het
uiteinde van een pierewaaier." En zoo is bet. Wil men liever
zeggen dat dit soort literatuur pier en daar met den naam „por-
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nographie" mag worden bestempeld, dan is ook die aanduiding
'zeker niet onjuist.
Maar terwijl we voor de lezers van Onze Ecuw hiermee zouden
kunnen volstaan, heeft de Schr. aan zijn werk een „voorwoord"
doen voorafgaan, waarop nader de aandacht moet worden gevestigd.
Hij legt daarin nadruk op het feit dat dit boek een studie is; hij
stelt zich voor naast andere boeken „die meestal zuiver lyrisch
van aard zijn en waarin de schrijver veel van zijn eigen gemoedsen zieleleven geeft" „tusschenbeide zuiver objectief werk to geven",
waar hij zelf tracht „buiten to staan als kalm, onbewogen observator." En hij vervolgt : „De kwestie van het mij sympathiek of
niet-sympathiek zijn van de behandelde personen en toestanden,
heeft er dan verder niets znede to Inaken. zelfs dunkt het mij, dat
het missehien niet-sympathiek zijn mij eerder tot beter objectief
werk zon voeren, al is llet niet absoluut vereischte." In dit of}jectieve work ( aldus besluit hij) kan er geen sprake zijn van welke
strekking ook „en net het zedelijk of niet zedelijk zijn kan de
schrijver Lich op dit terrein niet ophouden."
Nieuw is de kwestie niet! Zoo dikwijls reeds is gezegd dat
de kunstenaar niets anders to doen heeft dan het leven objectief
weer to geven en dat zedelijkheid of onzedelijkheid daarmee niets
to maken heeft. Ret objectief werk heeft geen strekking. Het is
een logische fout den schrijver van een objectief boek to verwij ten
dat zijn werk onzedelijk is. De schrijver kan zich daarmee niet
ophouden. B a 1 z a c reeds heeft het gezegd : „Le reproche d'immoralite,
qui n'a j amain failli a l'ecrivain courageux, est le dernier qui reste
a faire, quand on n'a plus rien a dire a un poete. Cette manoeuvre
est la honte de ceux qui l'emploient." En van B a 1 z a c ook is dit
wooed: ,, Quand vous etes vrai daps vos peintures, on vous j ette le
mot immoral a, la face." Waarop G e o r g e s P e 1 is s i e r ter snede
heeft geantwoord : „Quand vous ecrivez un livre immoral, vous
croyez l'avoir suffisamment defendu en affirmant qu'il est vrai !"
Maar H e n r i B o r e l's voorwoord heeft dit eigenaardige, dat
het door zijn woordenkeus zelf aanleiding geeft tot kritiek op het
stelsel van den schrijver. Zuiver objectief werk wil hij geven, waar
hij zelf buiten t r a c h t to staan, als kalm, onbewogen observator.
„Tracht". Want een „temperament d'artiste" is nu eenmaal geen
photographisch apparaat, dat het beeld weergeeft precies zooals het
zich voor de camera vertoonde, zonder bijvoeging, verfraaiing of
wat ook. Een zelfde „geval", pathologisch — gelij k „Levenshonger"
-- of ook niet, door verschillende schrijvers even „objectief" bezien
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en weergegeven, zal door A anders beschreven worden dan door
B. Duo can faciunt iden2, non est idem, ook al werken zij nog zoo

obj ectief. Zoo is er dus in het obj ectieve werk toch altij d een
subj ectief element .... ! Maar bovendien : „de kwestie van het mij
sympathiek of niet sympathiek zijn van de behandelde personen
heeft er dan v e r d e r niets mede to maken,", zegt B o r e 1. ,, Verder"?
Bedoeld is klaarblijkelijk : wauneer eenmaal het geval als object
is gekozen. Bij die keuze Loch zal sympathie noodwendig Naar
woord medespreken ; sympathie niet voor het onzedelijk individu,
dat „levenshonger" bleek to hebben, maar voor 's mans onzedelijkheid als object van beschrijving. Als ,,kalm, onbewogen observator"
gaat men niet en blijft men niet staan voor lets, dat men de moeite
van het observeeren en de moeite van het weergeven der observatie
niet waard acht. In die waardeering nu schuilt Loch zeker ook een
bij uitstek subj ectief element. — Eindelij k : wanneer de schr. meent
dat „het misschien niet-sympathiek zijn" hem „eerder tot beter
objectief werk voeren zou", dan geeft hij daardoor to kennen dat
het geval hem Loch wel hetzij sympathiek hetzij „misschien nietsympathiek" is. Zelfs schijnt die vraag voor de kalmte van den
onbewogen observator niet onverschiilig.
Ziedaar reeds door den schr. zelven eenige beperkingen gesteld
aan de volstrekte objectiviteit. Zoo blijft dan wellicht niet veel
meer over dan dat het bock geen „zedelijke strekking" heeft. Nu,
I-3 S.
dat zal ieder den auteur grif toegeven !
E ii s e S o e r. Vervreemd. Een verhaal uit het Schwarzwald. Twee deelen. Leiden. S. C. v. Does b u r g h, 1902.
Dit is, wat men zonder spottende bijgedachte, kan noemen een
beminnelij k, een sympathiek bock. Men leest het zonder veel
emotie, zich vermeiende in de rustige ontwikkeling der langzaam
voortschrijdende handeling, zich niet ergerend aan wat wel eens
een weinig langdradig of gerekt schijnt, maar Loch fijn is gevoeld
of goed gezegd. Men gaat zich wel interesseeren voor de heldin
en den held, moeder en zoon, en men gaat wel meeleven in hun
tijd en in hun omgeving ; men lacht wat over de stekeligheden
van den ouden Franschen legitimist, van wien dochter en kleinzoun,
gewonnen en getogen op de hoeve in het Schwarzwald, zoo „vervreemd" zijn. En waar aan het eind de toestand schier dramatisch
dreigt to worden, is men. . . . in spanning wellicht niet, maar
Loch geintrigeerd naar den afloop. Legt men na lezing het bock
uit handen, dan zegt men tot zichzelven dat dit verhaal nu j uist
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niet aangrijpend geweest is, niet woest en niet diep als de wateren:
der Ravenna, aan welker oevers zich de heele geschiedenis afspeelt, maar dat Loch de teekening der karakters en de ontwikkeling der gebeurtenissen in het historisch kader van de eerste helft
der 19de eeuw goed werk is en dat de lezing van dit trots zijn
romantischen opzet eenvoudig verhaal wel de moeite loont.
H. S.
Dr. P. L. M u 11 e r, Geschiedenis van onzen tijd sedert
1848. Eerste stuk : Toestanden voor 1848. Haarlem, T j e en k
Willink en Zoom 1903.
Er was ten onzent ongetwijfeld behoefte aan een goed, populair
geschreven boek over onzen eigen tijd. Op onze scholen wordt over
het algemeen aan die periode weinig zorg besteed. Het heet, dat
zij nog niet tot ,,de geschiedenis" behoort, wat met andere woorden
eigenlij k wil zeggen, dat de onderwij zer er zelf niet genoeg van
weet om ervan to kunnen vertellen. Dit laatste nu is tot op zekere
hoogte to verontschuldigen. Het kost werkelijk veel moeite een
goed overzicht van de nieuwere geschiedenis machtig to worden ;
de Duitsche, Fransche en Engelsche boeken daarover zijn in den
regel kostbaar en bezien de zaken naar onzen smaak to veel nit
het standpunt der eigen natie, wier ontwikkeling in die periode in
alle drie de genoemde gevallen zekere eigenaardigheden aanbiedt,
die evenmin, om niet meer to zeggen, in onzen smaak plegen to
vallen ; ooze eigen handboeken geven to weinig over deze periode,
alweder om de boven voorzichtiglijk aangestipte reden. Het werk
van prof. K r a m e r, door het Nieuws van den Dag uitgegeven,
voorzag reeds eenigszins in de eerste behoefte door het verstrekken van een verhaal der feiten in samenhang. Het werk van
prof. M u 11 e r komt nu onze wenschen nog beter vervullen. In
aangenamen vorm geeft het eerste stuk reeds een aardig beeld
van „de wereld, waarin het geslacht, dat de omwenteling van
1848 doorleefd heeft, was opgegroeid". Wij behoeven nu voortaan
niet meer in hoofdzaak of to gaan op wat onze naburen ons
van een en ander gelieven to vertellen op hun manier, of wat
onze kranten ons nu en dan plegen op to disschen, als zij
eens een gebeurtenis nit het tegenwoordige wat hooger willen
ophalen.... op hun manier. De belangwekkende voorrede, waar de
auteur rekenschap geeft van de beginselen, waardoor hij zich liet
leiden, verdient nauwgezette lezing en aandachtige overweging.
Wij kunnen niet anders dan hartelijk wenschen, dat het den
schrijver gegeven moge zijn in eenige jaren zijn werk to voltooien,
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Dat werk, geen school- of handboek maar een leesboek en als zoodanig aanvankelijk gelukkig geslaagd — „een schets van de gebeurtenissen op staatkundig en maatschappelijk en wel bepaaldelijk ecorlomisch gebied" noemt hij zelf het — zal zeker veel nut kunnen doers,
niet alleen voor het onderwijs maar ook voor menigeen, die zijne
herinnering aan het j ongste verleden wil opfrisschen, of wel zich
eindelij k Bens een kij k op dat j ongste verled en wil verwerven.
Dat pier Been sprake is van een eenvoudig kleurloos verhaal maar
de schrijver een weldoordacht en welgevoeld, samenhangend geheel
wenscht to geven, blijkt op menige bladzij de. In het bij zonder
zij de aandacht gevestigd op de beschouwingen over de „kerkelij kantirevolutionaire beweging" (blz. 22 vlg.), op de voortreffelijke
karakteriseering van het Napolitaansche (blz. 85) en het Engelsche
(blz. 105) volkskarakter van den nieuweren tijd, op de aantrekkelijke schildering der Russische toestanden (blz. 114 vlg.). Het
werk zal in het vijfde of laatste stuk de beschrijving der geschiedenis tot in onzen tijd voortzetten.
P. J. B.
De eeuwige stad. Naar het Engelsch van H a 11 C a i n e.
Utrecht, H. Honig 1902.
Dat is geen kleinigheid : ... 621 bladzij den vrij klein gedrukt :
maar vooral geen kleinigheid wat in die 621 bladzij den aan ooze
verbijsterde zinnen voorbij gaat. Een held, die vondeling to Rome,
naar Londen gebracht daar met een marmot — o peen, 't was een
eekhoorn — rondloopt, door een aristokratischen anarchist, balling
uit Italic, opgenomen, weer zwervend, stalj ongen to New-York,
kellner to Rome, eindigt met als „geachte afgevaardigde R o s s i",
vervolgd en vergood, de apostel to worden van een ,,republiek der
menschheid". De heldin, die genoemden held eerst boetseeren wil
:als J u d a s, daarna als T h o m a s, vervolgens als Jo h an n e s, dan
als P e t r us en eindigt met in hem Christus to zien, hem uit
liefde verraadt, zich voor hem opoffert en ten slotte sterft.
Een eerste minister, typische schurk, in wien de schrijver ons
volgens den vertaler C r is p i wil doers zien. Een pans der kerk
en ook der menschheid, die blijkt de vader to zijn van genoemden
anarchistischen afgevaardigde. Een koning van Italic, die als een
echim even op den achtergrond van het doek verschijnt en afstand
doet van den troo p om plaats to makers voor de Republiek.
Tooneelen van moord en oproer, gesprekken in 't kabinet van
den minister, en tusschen den paus en zijn biechtvader, minnebrieven en revolutionaire proclamaties, waarin oproer en mensch-
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lievendheid, organisatie en lijdelijkheid to gelijk worden aangeprezen..^
oef ! ik duizel er van.
Wanneer zulke boeken vele lezers vinden, kan men daar alleen
van zeggen „jedes Thierehen hat sein Plaisirchen" ; en Ooze Eeuw
kan er het zwijgen toe doen. Maar voor een enkele maal is het
niet kwaad op het schadelij ke van dergelij ke lectuur to wij zen. De
groote woorden en pronkende frazes brengen den lezer in den
waan, dat de schrijver een ingewijde is in groote dingen, en dat
hij, lezer, er nu ook alles van weet. Ziedaar de schaduwzijde onzer
beschaving^ dat het een zoo groot aantal stof tot publiek gebruik
beschikbaar stelt Groote denkbeelden en gevoelens geraken in
handen van hen die zelf niet denken en gevoelen, en richten schade
aan, doordat zij een schijn van leven vertoonen en verbreiden. Inderdaad is het vrij gemakkelijk het echte van het onechte to ziften ;
het wekt evenwel verbazing hoevelen er zich in vergissen. Dat
verklaart den opgang der H a 11 C a i n e's. der M a r i e C o r e 11 is en
hoe zij verder heeten mogen. Zij boeien het vulgaire publiek dat
grootdoen niet onderscheidt van waar en diep voelen. Zij bereiden
uit pausdom, anarchisme, Christus, Satan het wonderlijkste mengelmoes, en een oppervlakkig publiek vindt dat ,,heel interessant".
't Is knap, 't is druk, 't wil diep zijn. Maar, zulke schrij vers
zijn volkomen onbevoegd om leidslieden to wezen ; onbevoegd, niet
zoozeer omdat zij onkundig, maar omdat zij onernstig zijn. Een
ieder hoede zich voor schade. Niet slechts wat men gewoonlijk
„onzedelijk" noemt, inaar ook wat hol is en leeg. is schadelijk;
vooral wanneer het zich voordoet als ernstig en diep.
1. S.
Dr. A. J. Th. Jon k er Een apostolische huiszegen 2e
druk, Rotterdam — J. M. Bred e e 1902.
Reeds in tweeden druk, onveranderd van inhoud, wat minder
weelderig van uitvoering, verscheen de reeks van meditaties waarin
de schrijver den inhoud der vermaningen Rom. 12: 9-21 ontvouwt
en veelzijdig toepast. De lezer zal ook pier terugvinden dat schitterend vernuft, die rij ke fantazie, die dichterlij ke gave van aanschouwelij k maken, die treffen en boeien, en waardoor Dr. Jon k e r
wellicht de eerste kanselredenaar in Nederland is. Misschien zou
men p ier en daar vat meer soberheid wenschen, en zullen de anecdoten en voorbeelden sommigen lezers wat to veel zijn. Maar daartusschen is menige fij ne opmerking en doorgaande eon diepe ernst,
die bij het spreken over „hooge dingen" toch „nederig" doet gevoelen. Er is een woord van Pascal (Pensees II art. 3) : „Si ce
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,,discours vous plait et vous semble fort, sachez qu'il est fait par
,,un homme qui s'est mis a genoux auparavant et apres, pour prier
,,cet Etre infini et sans parties, auquel it soumet tout le sien, de se
1 ,soumettre aussi le votre, pour votre propre biers et pour sa gloire ;
„et qu' ainsi la force s'accorde avec cette bassesse". Ik acht dat
Dr. Jo n k e r dit woord tot motto had mogen nemen.
1. S.
C. W a g n e r, Ons tehuis. Naar het fransch met een inleidend woord van P. H e e r in g, 2 e herz. druk. Utrecht
J. G. B r o e s e 1902.
Ook dit is een tweede druk : wel een bewijs dat gezonde stichtelijke lectuur to onzent weer ingang vindt. Deze vertaling van
W a g n e is Aupres du foyer danken wij aan mej . L. S t u a r t, Wier
Kinderbijbel eenige maanden geleden in ooze „Leestafel" werd
aangekondigd. Het Hollandsche gewaad is dus goed verzorgd, en
-de inhoud is zooals men dien van W a g n e r gewoon is: smaakvol,
boeiend zonder effectbejag, gemoedelijk zonder weekheid, van grooten
zedelijken ernst zonder veel diepte. Onder W a g n e i s wel wat
talrij ke geschriften behoort Ons tehuis tot de beste ; de huiselijke
verhoudingen zijn er naar alle zijden behandeld door een man die
weet dat het huiselijk levee niet slechts een leven van geluk maar
een voorwaarde voor de geestelijke gezondheid is. Heilzaam is het
zoo warm en waar, beschamend en opwekkend daarover to hooren
spreken in een tijd waarin zoovele gevaren het huisgezin bedreigen,
zoovele menschen en theorieen „Ons tehuis" ondermijnen.
1. S.
Herinneringen meegedeeld door F i d e 1 i o, Rotterdam J.
M. Bredee.
Ook deze Herinneringen zijn herdrukken ; maar als verzameling van schetsj es die vroeger in de „Stemmen voor Waarheid en
Vrede" waren opgenomen, zien zij voor het eerst het licht. Wie
F i d e 110 is is tamelijk doorzichtig : het Veluwsche stadje waar hij
opgroeide, het Betuwsche dorp met de Heerlijkheid waar hij zijn
ambtelijk levee begon, dit kon hem reeds verraden, indien zijn stijl,
aan de lezers der Stemmen niet onbekend, hem niet openbaar maakte.
Tk zou niet durven beweren dat F i d e 1 i o 's Herinneringen geheel
naast de Pastorie van M a s t 1 a n d staan. Maar zij slaan Loch echte
toners aan, teekenen den schrijver en zijn huiselijke en kerkelijke
omgeving, brengen beelden en trekkers die een stuk der kerkelijken
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wereld van voor 30 a 40 j aren voor ons doen levee. Bat den
schrijver vele dezer herinneringen „zeer heilig" zijn, gevoelt men;
weldadig doet de pieteit aan, waarmede zij zijn teruggegeven. Evenmin als in de Pastorie van M a s t 1 a n d bespeurt men in deze Herinneringen jets van geestelijken strijd bij de sehrijvers in het vormen
van hun overtuigingen, die evenwel bij beiden vast en echt zijn.
Tot allerlei opmerkingen en uitweidingen zouden deze Herinneringen
kunnen uitlokken ; laat mij pier volstaan met to zeggen dat velen
ze, even als ik deed, gaarne zullen lezen. Mochten zij nog vermeerderd worden dan komt de vraag op: waaroln niet met de
1. S.
verzameling gewaeht tot zij afgesloten zijn?
E n k a. Tangs Versehillende Wegen. G. F. C a lie nh a c h. Nij kerk 1902.
Vooruitgan g to zien en aan to wij zen is een prettig w erk en
derhalve is 't mij aangenaam na E n k a's eerste werkje : Vereen,igd
nu haar tweede met een enkel woord aan to kondigen. want Langs
Veischille}zde 1J cgcn is werkelijk een stapje vooruit.
Maar er is ook vooruitgang die o zoo Licht omslaat in achteruitgang, a.ls het nl. is een vooruitgang van een der elementen bij
een stilstand of tenminste mindere ontwikkeling van de an dere
elementen van het geheel ; en ik wilde dat ik van dit gevaar
E n k a beter, dan Langs Versch illende Wegen zulks doet, gevrij waard zag.
In dit werkj e Loch geeft E n k a ons een paar j area uit de
jeugd van D e ho r a h F r i e d e n, de dochter van een calvinistischen
fabrikant, die eerst probeert diakones to worden, als dat mislukt,
probeert geluk to vinden in een engagement met een moolen, onbeduidenden medicus ; als dat mislukt, rust zoekt in maatschappelijk
werk van philanthropie en geheelonthouding ; als dat mislukt rust
vindt in een ouderwetsch vroom worden. Me dunkt : dit is wel
zuiver gezien, en daarbij geeft E n k a zich eerlij k moeite om dit
alles frisch en met eigen stijl to vertellen.
Bus dit zou al mooi genoeg zijn voor een jonge schrijfster,
als zij zelve niet de verwachting van lets beters had opgewekt.
Ann het Bind mijner bespreking van Vereenigd sprak ik de gedachte uit dat: „haar ideaal is: het schrijven van een ook literairgoeden christelijken roman". Maar dan is zij met Langs Verschlllende Wegen dit ideaal niet heel veel reader gekomen.
Wel jets, want zij heeft wel wat weer adem gekregen om ons
de hoofdpersoon, D e b o r a h, voor to stellen, wel ook verzwijgt zij
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geen van D e b o r a h's gebreken — maar daartegenover staat dab
we ook kennis makers met allerlei bijfiguren, en dit zoo vluchtig
en zoo half, dat deze personenhurry ons telkens in den waan brengt
dat we een eerste werk lezen.
Hetzelfde valt op bij de techniek ; de oratorie van Vereenigd
heeft telkens gelukkig plaats moeten maken voor wat meer obj ectiviteit ; de stij 1 is zeker persoonlijker geworden — maar andere
gebreken vertoonen zich. Woorden als: „ze bitste ; het klirre ge-luid; ze mokte zich in deze gedachte in; 't krenzende grint," zijn
van die openbaringen van woordkunst waarover men alleen nog
maar lacht : „pas connu !" Een gezaai met streepj es als Kier: „in
dit zich-niet-laten-meedrijven-op-mannen teederheid, als vele andere
meisjes, in dit zich-niet-willoos-gevangen-geven aan de bedwelming
van bemind-worden" (bl. 15) wordt langzamerhand, of is reeds
lang, een vervelende grappenmakerij . Omzettingen als „omdat
Nell y weer to lachen begon" (bl. 286) zijn hier onnoodig, want
er komt verder niets j oodsch voor in dit boek.
Dus ik kan me houden aan mijn woord bij Naar eerste werk:.
„als E n k a den tij d neemt, dan" enz. Dat is zoowat een j aar geleden ; en nu al weer een roman van ± 300 bladzijden ! Ik denk
dat we daaraan grappige onrijpheden als deze verschuldigd zijn:
„Vrouwen hebben alleen weer zelf beheersching (nl. dan de andere
menschen). Tot de groote geleerden, die altij d bewij zen moeten, dat
wel degelijk Christendom en wetenschap kunnen samengaan, draagt
de 19e eeuw bijna absoluut niet bij" (bl. 111, 249).
Doch genoeg om to zeggen dat Langs Verschillende Wegen nog
niet het boek is dat we van E n k a verwachten. De sfeer van dit
bock is to grij s ; de personen zijn to veel in wording en to weinig
of ; kortom dit bock geeft to weinig verheuging. Toch is 't een
oprecht bock, eerlij k werk en een stap vooruit op den schooners..
G. F. H.
weg dien En k a zich koos.

